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 2 ري تع يحدونو

 نلعا نه بالكلا

 وسو سس وو مج ل نجس مح وعم م وجم و عر هحص حت ٠ ريت دو سم <

 1-5 ناجرملا م

 هيدعص هقيحص

 نا نك اسم نايب يف : نمألاب بلا 0 هتددّومو باتكلا ةيطخ ٠9

 تاروعيلعنملا عالطا يف : لصف ١4 | نجلا تابئا ناب يف :لوالا بابا
 ءالخعا ىف سانلا هيف فالحلاو

 نءنيطايشلا عنمي اهف : عساتلا بالا 0 لهأونيماملافئاوطنأى ف: لصف

 سنالا لزانب تيل ١ ىلعزوقتتمبرعلا يكرشموباتكلا
 نم نبرقلا نايب يف : رشاعلا بالا 7 نجاادو>و

 نجلا - | ةفمالتلا ريك أ نأ قد |

 نجلا نأ ىف :رشع ىداحلا بابا ممنورقم ءابطالاو

 نوبرشي ونواك اي 0( ةنل ناطيشلاو نجلا ىنممىف: لصف
 ةدراو ثيداحأ ليوأت ىف : لصق ٠0 | نما قاخ ءادتا ىند ىناثلا بالا ١

 بابلا اذد يف نا لصأ.نأىف : تلاثإ ىلا

 ناطيشلا نأ ىف هرشع ىناثلا بالا ١١١ نيطلا سنالا لصأ نأ ام رانلا

 4ث بركو لك نجع ناي نال ١

 نجلا عنع امف ٠ رشع ثلاثلا بابلا ”* ١ نجلا فانصأ ناب ىف : سماخلابابلا

 مهبارشو ا ماعط لوأ” نم | روطأ قل يف : سدأاسلا بألأ 6

 نجلا نأ ىف ٠ رشع عبارلا بابلا مس مهلكشتو نجلا

 نولسانثي و نودك اني مل ةردقال نيطايشلا نا ىف :لصف 9

 نملانأ يف ٠ رشع سماها بابلا س4 مرقخ رييغت يلع
 رظنلا لهأ عامجاب نوذلكم نيب ناب ىلاعت هلل نأ ىف: ضف

 له هنأ ىف ٠ رشع سداسلا بايلآ ظ روصلا ىف سنالاو نجلاو ةكتالملا <

 يبلا ةئب لبق ءايبنأ نملا ىف نك ١ ضعب نا ناي ىف : عباسلا بايلأ
 مسو «ياع هلبا يلد
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 نجلا نأ نايب ىف ٠ رشع عباسلابابلا

 يل يبالا ةثعب مومع ىف نيلخاد

 و هياع هللا

 فارصنانايب ىف هرشع 0

 سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا نجل

 ثآرقلا ياسو
 نيفرمعالا نجلا دد ع يف لصف

 ا ناد و نارقلا عامسال

 ينلاةءارق يف ٠ رمثع عساتلا باب ملا

 نجلا ىلع نارقلا 5 هيلع هللا لص

 ةنيدملاو 0 مهم هعامجاو

 ماحب نإ قرف يف «نو رشعلابابلا
 يف ٠ نورشعااو ىداحلا بالاا

 ىدارفو ةعامج سأالاعم نجلا د يعل

 باول يف ٠٠ نو رشعلاو يناثلا بابلا

 مولامعأ يلع نبلا
 لوخ ديف ٠ نورشعلاو ثل ابابا

 رالا ملا راك

 لوخد ىف «نورشعلاو عبارلا بابا
 ةنللا موهنمأوم

 ناىف ٠ نو رشعلاو سماخلا بابلا

 نو ريل هةنجلا اولد اذا مهينماوم
 الأ يملامت هلا
 مح يف« نو رشعلاو سداسلا بارلا
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 ىنا فلخ ةالصلا

 قايبيف» نو رشملاو مباسلا بابل
 م6 ةعاجلا داقعنا

 مكحيف ٠ نو رشعلاو نماثلا بابل

 ىلصملا يدي نيب نجلا نأط يش رو ىم

 نايب ىف ٠ نو رشعلاو 6 بايلا

 اينجىسنالا لتق ذا كلا

 تاياكحو كذ ىنعم يف رخآ ل 8

 بابلا نم
 نا ةحك انم ىف نيثالث ىفوملابابلا

 بابلا سانت تاياكح يف لصف
 ةيعورشم ىفءاماعلا فالتخا يف لصف

 كلذ
 نايب ىف ٠ نونالثااو يدال#ب ابا
 سنالا-ءاسنل نجلا ضرعت

 ضعب عم ىف ىف: نوثالثلاو يناثلا ب بالا

 نيلرالا ءاسنأ ضرعتلا نم ا نجا

 مح نايبوف :نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 اهملع بجوب له ةيسنالا ىنلا ءطو

 : ال مأ لسفلا

 نأ ىف : نوثالاو عبارلا بابا
 نجلا دالوأ نيئخلا

 ىف : نوثالثلاو سماخما بابل
 امجوز نجلا فطتخا اذا ةأرملا



 هنيخبم

 ىملايف : نوثالثلاو سداسلا بابا
 مرت ىلعو نجلل حيذ ام لك أ نع

 ةياور يف : نوثالثااو عباسلا بابلا

 ثيدحلا نجلا

 لمح ىف : :نوثالثلاو نماثلا بابلا_ م
 سالل مهاوتفو سنالا نع مملا نا

 نايب ىف : نونال-الاو عساتلا بابلا 87

 سنالل نجلا ظعو

 كت نايب ىف : نيعبرأ ىفوملابابلا_ مس
 ىلع رعشلا مهماقلاو مكحلاب نجلا

 ءارمقلا يدل

 ملعت ىف :نوعب رالاو ىداملا بابلا

 5 قنا طلال
 ماصتخا ىف : نوعب رالاو يناثلا بالا مه

 سنالا ىلا سنالاو نملا

 فوخ ف : نومي رالاو ثلاثاب ايلا. هل

 سلا نء نجلا

 ريخست يف : نوعبرالاو عدارلابابلا مه
 مط مهتعاطو سنالل نجلا

 ةلالدىف : نوعب رالاو سمالعا بابلا ه1

 مد مفدي ام يلع سنالا نجلا ٠

00 
 مف : نوءبرالاو سدالا بابلا ةه

 مهرش هب عفدتسإ و نيا نم هب نصعي

 ديم
 ريثات يف : نوعب رالاو عباسلا بابا
 نكرجلا نادبأ يف رك ذلاو نارقلا
 كلذ نم مهرارفو

 ببسلاىف :نوعإرالاو نماثلا بابلا هو
 نيطايشلاو نجلا داقنت هلجأ نم ىذلا

 مسالطلاو مازال

 اممملع دواد نب ناملس نأ ىف لصف ٠١
 نما مدختسا نم. لوأ مالسلا
 هانعع وه امو مئازعلا مكح ىف لصف
 ىضرملل بتكي ام مكح ىف لصف
 هركذو هللا باتك نم نيباصملاو

 ىف : نوعبرالاو مسالا بابا ٠
 ىلع سنالا نما ةأفاكم تاياكح
 رشلاو ريذلا
 عرص نادب ىف : نيس ىفوملابابلا
 ظ سنالل نجلا
 لوخدىف : نوسخلاو ىداحلابابلا ٠١

 عورصملا ندب ىف نجلالا
 نأ ىف : نوسؤلاو ىناثا بالا ٠و

 هلعف نم ىه له عورصملا تاكرح

 نجلا لعف وأ
 مكح ىف : نوسخخلاو ثلاثلا بابلا ٠

 عورصملا ةجلاعم
 ناب ىف : نوسخخلاو عبارلا بالا
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 الإ نم نجلا ةيرخس

 ا ءووعماو باطلا بالا

 نجلا رخو نم نوعاطلا

 نأ ىف ٠ نو. او سداسلا بابلا

 تاضكر نم ةضكر ةضاحتسالا

 ناطيشلا
 ةرظن ىف « نوسمخلاو عباسلا بابل

 نيعلاب مذأ ىنب امباصاو نجلا

 لاتق ىف ٠ نوسلاو نماثلا بابا

 نجلا سمار نب رامع
 ديفصت ىف «نوسفلاو عسانا بابا
 ناضمر زهش ىف نجلا ةدرم
 ءابظلا نأ ىف ٠ نيتس ىفوملا بابا

 ةدايع ىف ٠ نوتسلاو ىداحلا بايلا

 نحلا س ,الا

 زاو> ىف ٠ نوتسلاو يناثلا بابل
 نجلا ثددخن ءْز ؟ اذا

 رابخا ف © نردسلاو تلاثلا بابلا

 هيلع هللا يلص ينلا عع نا

 موجنلاب مهم ءامسلا ةسارحو مو

 رابخا ىف ٠ نوتسلاو عبارأا بارا

 م هباع هلل 6-0-0 يبلالوزعب نجلا

 رجطا نيح كرعم مأ ةجخ

 رابخاىف ٠ نو:سلاو سماخلا بايلا 5*3

 نقيدعسلا مالساب نجلا

 رابخا ىفهنوتسلاو سداسلا بالا 38
 ١ م نا
 رابخا ىف ٠ نوتسلاو عباسلا بابلا

 ةدابع نب دعس مهلتقب نجلا
 زاوج ىف «نوتسلاو نماثلا بابلا

 ةيضالا لاوحالا نع نملا لاوس
 ةليةتسملا رومالا نود

 كلذ يفرج نب! نع لوقملا ىف لصف

 ةدابش ف

 ةمايقلا مى نين ذ'ومأل نجا

 نجلا ىف يف ٠ نيعبسيفوملا بالا
 ةصق هيفو ٠٠ ناعد> نب هللا ذيع

 زنكلا هئباصا 0

 ناو ىف ٠نوءيسلاو ىداللا بالا
 بن اما 3 ةدع ىف أ 6-0 نجلا حوت

 00 94 ٠ نوه.سأأو 0 بالا +١5

 ١  5 31د ٠فىر 1

 آلا ىنر باطلا نب رمع نجلا
 ميحول ٠ ىف ٠نوعبسلاو عبارلا بالا 6

 هنع هللا ىضرناذع نب نامع يلع
 مهحوأ يف «نوعبسلاو سمالخا بابلا 6



 راثن د قلخدنأب هلباثو مالسلا هيلع نينصإ بيصأ نم ضب ىلع
 ةينك ىف ٠ نوناعلاو عباسلا بالا ال 0 0 نوعبسااو شدا 0 بالا 12

 ارسل وانو ترا 0 بلاط ىلأ نب ىلع ةافوب مهمالعا
 ةلباذحلا ةمئأدحأليقعنبا نع لصف 15 ١١ مهحونف «نوعبسلاو عباسلا بايلا 1507

 باتلاىلا 0 ظ اهنع هللا ىفر ىلع نب نيسحلا ىلع

 سالو ةنجلا نم ٠ لامن هلوق ىف لصف 1 ميحون ىف ٠ نودبسلاو نماثلا بابلا 160
 هللا ؟ ذ نأ ىف روثأملا ن م لصف 15 ةرحلاب ءادبشلا يلع

 ساوسولا ةسوسول درط ىلا ٠ رابخا ىف ٠ نوءبسلاو عساتلا بالا 6١ه
 راخأ ىف ٠ نوناعلاو نماثلا بالا ١6 | رب علا دع نب رمع ةافون نحلا

 مدآن با بلق ىف مقو اب ساوسولا ديشرلا نوراهو
 وعدي امف ٠ نوثاملاو عسانا بابلا - نجلا ءاكب ىف٠ نينامث ىفوملا بابلأ 9

 ىف رصحمب و مدآ نبا هللا ناطيشلا هلا هجر قدح أ

 نماَنع ةنم مهحأون ىف * نولأ ,'ملاو ىداحلاب الا اه

 يانا ىف ٠ نيءسن قولا تالا ١ "م حارجلا نب عبكو يلع

 سلب | ىلا بحأ رشلا لامعأ
 ناو ىف نوعسألاو ىداملا بالأ 5

 مهحون يف ٠ نوثاهلاو ىناثا بالا ٠6١
 لكوتملا ةئيلخلا يلع ظ

 مالا 0 : ناب ىف ٠ نوناهلاو ثلاثلا بالا 67

 ظ نو رظنم مهلك نجلا له ظ
 ةعاجلا فلا نم 9 سيلب انا ىف: نوئاملاو عبار ببلا ١س

 ناب يف ٠ نوعسناو ثلاثلا باءلإ اب ةكنالملا نم ناك له.

 ناطيشلا ىلع ملاعلا ةدش ظ نا ىف ٠ نوناملاو ساللا بالا

 ءاكب ىف ٠ نوعسنلاو عبارلا بألا ؟ا/+ ْ ال أ ىلاءهلا هلك له سلب |

 تاونل نماوملا ىلع ناطيشلا

 توملا دنع

 اخ قاد 0 سداسلا بايلا 16/

 مذآ نم ريخ هنأ هاوعد ىف سمملا|
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 هئيحبص

 بحعت ىف «نوعسنلاو سهاؤلا بايلا #١
 نءؤملاح ور جو رخ دنع ةكئالملا

 ناطيشلا نم هتاجيو
 ىف ٠:نوهستلاو سدابلا بالا
 املا سيلبا بسب ل لاعفأ

 تانرىف ٠ نوءسنلاو عباسلا بالا

 هللا ةزعا سيلبا

 نانو + نوفستاو نماثا :بالا

 رحبلا ىلع سيلبا شرع
 ناكم ىف٠ نوءسنلاو عساتلا بايلا

 هتبار ناطيشلا زكر

 سيلب | لعج ىف ٠ ةئام ىفوملا بابلا
 هىمأ نم*ئش نعهدلو نم دحاو لك

 راوضح ىف ةلاللا دعب: لوالا بابلا
 سنالا ناوش نم'ىش لك ناطيشلا

 روضح ىف .ءةئالا دمي قئثلا: فانلا

 هلهأ لجرلا عامج ناطيشلا

 روضح ٠ ةلامللا دعب ثلاثاا بايلا

 دلوب نيحدولومأ ا ناظ.شنا

 نأ ىف ٠ ةثاملا دعب عبارلا بابا

 مدآ نءاب ةمل ناطيشال

 هنأ ىف ٠ ةثاملا دعب سماخلا بابل

 مدلا :ىرجم مدا نبا نه ىرجب
 راشنا | يف هةناملا ءكعر سداسلا بايلا امو

 ةفميحص

 نايبمعال هضرعتو لبللا خنجناطبشلا
 ىوليام ىف٠ةثاملا دعب عباسلا بابا

 نايبصلا نع ناطيشلا
 مول ف ٠ ةئاملا كعب نماثلا باياا امم+

 ماني ال يذلا شارفلا ىلع ناطيشلا
 لأ هيلع

 مدع ىف ٠ ةثالا دعب عسأتلا بالا م

 نيطايشلا ةلوليق

 دقع ىف ٠ ةئاملا دعب رشاعلا بابل ١

 مئانلا 0 ىلع ناطيشاأ

 ىف ٠ ةئاملا دعب رشع ىداحلا بابلا

 ناطيشلا نم هو ركملا مكحلا نأ
 نأ ىف «ةثاملا دعب رشع يناثلا بابلا 5

 مالسلاهيلع يبنلاب لثمب ال ناطيشلا
 زبي مل اذا ناطيشلا نأ ىف ٠ لصف 145

 هيلع هللا لص ىنلا ةروصب لثثت نأ

 ىف ٠ ةثاملا دعب رشع ثااثلا بابلا اما/

 د-## نم ناطيشلا نرق عولط ناي
 ةروص ف ناطيشلا 0 كى لصف امما/

 تنبال شب رق فالتخا دنع يد

 ةيمكلا

 ين 0 ةثاملا كوب رع عبازلا بايلا امم

 ناطبشلا يفرق نيب س.شااعواطن اد



 دمت عت

 ضرالا ىفوأ ءامسلا ف 3 هفيحص
 ناب ىف نورسذملا فلتخاو لصف. 64( | ىف.ةثملا دعب رشع سماخلا بايلا 8

 اهمنع ءاوحو مدآ ىهن يتلا ةرجشلا ناطيشلا دعتم نايب
 ةئالادعب نو رشعلاو سماخلا بابا 65 ْ ىف «ةثاملا دعب ريثع سداسلا بابلا او

 ءاوحل ناطيثلا ضرعت تان. ىف" ١ . 1١ رئاخلا ىناتا ناطقا ل
 ٍإ

 ةثالادعب نو رشعلاو سداسلا بايلا < ٍ ََق ٠ ةئأملا دعي ردا عباسلا باراا ه٠

 ] ةالصال ىدوت اذا هرابدا ةنيفسلا ىف مالسلاهيلعح ونل هضرعت ىف

 ةثاملا دعب نو رشعلاو عباسلا بابلا "4 ذ ٠ ةثاملا دعب رشع نماثلا بابلا !99

 ا
1 

 ا

 ىي

 ال مالسلا هيلع مهاربال هضرعت ىف ةدحاو لعن يف ناطيشلاة يشم
 حيبذلا نيعن هشو ٠ هدأو حد دارأ

 ةلاملا دعب نو رشعلاو نمءاثلا بايلا ٠" 6 ةدجسلا الت اذا مدآ نبا

 ١ | هازععاىف٠ةأملا كاهن رّشع عسا الا بالا ا51

 ولا هيأع يسوأ هضرعأ ىف ] ىف «ةلاملا دعب نب رشع يفوملا بايلا 7

 ةثالا دعب نو رشملاو عساتلاب بالا ٠ ٠” ىف ساطعلاو ساعالاو باواثتلا نا

 مالسلا هياء لثكلا يدإ ةضرعت ىف 1 ناطيشلا نم ةالصلا

 ىف ةئالا دعب نيثالث ىفوملا بابلا 5٠١ : ةثاملادعب نو رشعلاو ىداحلا بالا ١و

 ماللا هيلع ببال هرم ١ ١ ناطقلل نس هللا د
 ةثاملا دعب نوثالثلاو ىداملا بابلا ؟0+  يف.ةثالادعب نو رشملاو ىناثلابابلا ١و

 مالسلااممللعاي رك ز نب يحبل؛طرعأ ىف ١ ٠ ناطيشلا ةيئور دنع راها قيهن نأ
 ىف« ةلاملا لعل نوئالثلاو ىلاثلا بائاا 1 ْ ىف٠ةثاءادعب نو رشعلاو تلاثلا ب ايلا اون

 مالسلا امهملع ييص نب ىبسيع هيت 2٠١ دجسملا لهال نطيشلا ضرعت

 ٠«ةثاملا دعب نونالثلاو ثلاثلا بابلا ؟14 ٠ ه ةثالادعب نو رشعلاو عبارلا بابلا 47

 2 هيلغ هللا يلص يننال هضرعل ف ] تسلل

 ىف ةئأملا دعب نوثاثلاو عبارلا بابا 06+ ١ ةرحشلا نم لك أ ىتح هل هتسوسوو
 باطخلا نب رمع نم ناطيشلا رارف ّْ ةنلا ىف نو رسأملا فاتخا“ لصف 6

 هابا هعرصو هنعهللاوضر يه له مالسلاهبلع مدآ ابلخدأ يتلا
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 ناوضرلا ةعيب ةعببلا قو ةبقعلا | : ةئاملادعب نوثالثلاو سماخلا بابلا
 تمدنت تالك ريسفت ىف ٠ لصف 774 | ىبأ نب ةلظنح ناطيشلا قل نابب ىف
 بايلا' ىف ةكنالملا لّيسغ رئاع

 ىف٠ ةثاملادعب نونالثلاو عساتلابابلا 56 :ةثاملا كحل نوثالثلاو سداسلا بالا -؟ اره

 ردب ةعقو ناظيشلا روضح نايب نوراقناطيشلا ءاوغا نابب ىف
 ىف٠ةثاملا دمي نيعب رأ ىنوملا بايلا 77| :ةثاملا دعب نوثالثلاو عباسلا بابلا

 دحأ موي ناطيشلا خارص ناب | عمم ناطبشلا روضح ناب ىف
 - قاطيشلا نآز_ نم رذحتلا ىف ةمتاخ ٠ ةودنلار ادب. شي رق

 : هدئاكمو - | رك ذملا بالا ىف حلم : لصف م١

 باتكلا ةئاخ ىهو ةحلاص ةمناخ 7١ | هةئاملا دعب نونالثلاو نماثلا بابلا

 6 باتكلا سروف مث ) سأر نه ناطبشلا خارص نايب ىف



 « ناملا ماك-أ يف ناجرملا ماك 1 »
 ا ا / 5

 ّللا دبع ىلأ نيدلا ردب ىذاقلا ثدحلا ةمالعأا خيشلا

 نيمآ ىلاعت هللأ هوهحر هب رش

 يا روحو كوع اسس

 « ىيلوالا ةعبطلا .

 هيرغ 95395 ةنس

 هيخأو يدكلا ىجتاخلا نيمأ دمعو ىلا ىجان دحأ ٍةقفن يلع

 -_ جرح بسن

 كل ةنطورشأ ىرق .نمةيرق ةيلش ىلا .ةبسن نوكسلاو سكلا لصلاة )
 #8 ةبرةلاتن بابالا ىف طويلا هفلاخو توقايا مجملا يف اذك ٠٠ رهنلا ءارو ام [© 206



 هل كي رش ال هدحو هللا الا هلا ال نأ دبغأو © هنجلاو سنالا قااخ هلل دمحلا
 ىلا ىعادلا هلوسرو هدبع ع نأ درشأو © هنخ يقوأ اهم عردت نأ نوكت ةداهش

 مع اهب م ٠ ةالع :دجالاو مالا لوأ «باحصأو هلا لعو هيلع هللا لع » هنجلا
 < ةلسأو 7 مالسلاو ةالصلا ملع مك هنسلاو ضرفلاب موقي اريثك املس ملسو « هللا

 «٠ مهراث اوموماكحأ قل امو* مهراب .خأو نجل ارك ذل عم ءارتناك اذهق (دعبو)

 ثتمعئوةر؟ اذم « هفيصرتو بيرغلالاوملا اذه ل يف ببسلا ناكو

 قيقحو ه اهرب رقت نع ساحملا قاضو هعوقوو هناكماو نجلا حاكن ةلئسم ىف

 ( ىلوالا ) تامدقم رب رقت ىضنقت ةلئسملا هذه نا تبأر مث ه اهرب رحبو اههف ثحابملا
 .ريغو ةقدانزلا ةفاكو ةيردقلا ريهامج و ةئسالذلا نم ريثكل افااخ نجلا دوجو رب رقث

 0 مقر ةصخشم اماجأ مل نارب رقت (ة ل م دام لوق ع

 نيب روصتي اها هنال ٠ ٠ ىنأتي و عاتولا نكمي ٠ ىتشروص يف 0 1-1

 محك انتو مم رشو مراكأو م مزيد ور اذ اذه ىلع عرفذيو نيسامم نيوسح

 000 ل ره املا نو رحم نم.هل ديال ىلا ممج نال مهني اهف

 حاك_:اازوج 1 نال كذو ةيوشحال افالخ مهغياكت نايب ( ةثلاثلا ) دلاوتلاب هسذج

 نالباتكلا لهأ نم نكي نأ وأ ناعالا ممئاسن ىف طرتشي نا امإإ نجاو سنالا نيب

 0 لالا نال تالا ىف طرتش نا لوأ تايمدآلا ءاسنلا لح ىف ظرتما اف
 لبقو مهلا ملسو هيلع هللا لص يب لأ ةئعإ 0 كإذ ىلع عرفتيو ٠١ قرف هال ميحاكن

 مطقو هريغو كادمضلا 0 0 يأ - ثعإ له نيفلكم اونأك اذاع مهملا هتثعب

 هللا مهني نكسلو ىلاعت هللا نع السر اوسبل من ”ر دن مهف ناك وأ مزح نب دم وبأ هب
 ىلا اوداعو مدآ ىنإ ند م نيذلا لجو زع هللا لسر ما أوهمسف ضرالا يف .يلاعلا



: 

 ممس امك اذهو فلخعاو فلسلا نم ءاملءلا ريهامج لوف اذهو مسورذناف نجلا نم مهموف

 اندمس انا اولاقف مهموق ىلا اوداعو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نم نآرقلا نجلا ن* رغنلا

 مهعامجاو مهايااسو هيلع هللا ىلص يبناا ةوعد لبق اذه ناكو يسوم دعب نم لزنا اباتك

 رانلا مثرفاك لوخدو ةيصعملا يلع مهماقعو ةعااعلا يلع م مباوث مهةيلكت يلع عرفتيو ٠ ٠هب

 اهل حتفتتو »يفتت لئاسم ةمدقم لك ىلع عرفتي و ءاماعلا ضعب دنع ةنجلا مهنماومو

 ابمظن داك ال ر رد ابكلس دقع ىف طرخنيو «ضعب لايذأب ابضعب ثبذتي «ىتش باوأ

 مهنع ةيورم ثيداحأو «نويعو رابخأو تكن كلذ نوضغ ىف درطتسإو * ضفني

 زارحاو ٠ فينصتلا اذه زاربا ىف هللا ترختساف ٠ نوجش نجلا ثيدحلو ىعتت ال

 مهاو>ال ايواح ٠ مهماكحأ ميم ًامما> هتلمجو« فيلأتلا اذه يف مهمع درو امن ريثك
 ٠ ممرودص ىف ديكلانمهيلعزو رواتي امل امفاد ٠ مر وتسا ا مهماقمو مهنلحر ىف

 .. علطم لكل تحنفو ٠ !اوب مطقم لك ىلع تبترو ٠ مروا افشاك مسرئامضل افشاك
 هكالاسملا هذه ىف طرخني اع ٠ كلذ ىلع دب زي دقو ٠ اباب نبعب رأو ةئام هتنمضو ٠ باب

 «ناجرملاماك 1 )ف هتيعسو «اهدارذ | نسحي ال ىتلالوصنلاو هاهداربا نيعتي يتلا عباوتلانم

 نجلا ةدرم ىلع نيعتسأ هب و مهناغزنو نيطابشلا نم ذيعتسأ هللابو ( ناملا ماكحأ يف

 هركذبو ٠ مرو قأردا هترسبو ٠ مهر و رش ةوطس مفدأ هتردقب و ٠ مهمافطو

 الو ٠ لك ولا معو يبسح وهو ٠ مديأن ميوق ام نهوأ هتوقبو ٠ مديك نم نصحمنأ
 ميظملا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح

 ل ا ا لال“

 7 لوالا بابلا و

 هيف فالخلاو نجلا دوجو تارثاناب ىف

 ريهامج و ةفالئلا نماريثك نادقاكح ر اوماعرإ ىلءاشلاهبانك ىف(نيمرحلا ماما لاق)

 ال نع كهذ ركنأ ول دبي الو ًاسار نملاو نيطابقلا او ركنأ ةقفانإلا ةفاكو ةي 1

 رتاوتونارقلا صوصن عم ةيردقلا راكنا نم بجعلا امناو ةعيرشلاب ثيشني الو ربدتي
 مساق وبأ (لاقو) ةنسلاو باتكلا صوصن نم ةلمج قاسمن ٠ راثآآلا ةضافتساو هرابخالا

 يو



 ديت

 ظ 1

 ةلق يلع ماير مهراكنا لدو ةلزنسملا مظعم مه ركنأ دقو( ”داشرالا حرش ىف ىراصنالا

 باتكلا صوصن تاد دقو ىلقع ليد: سم مما يف سلف ٠ مهمات ايدتك اكرو * مهالابم

 هزاوجم لقعلا يغق ام تبثي نا نيدلا لبحي مهتعملا بدبالا ىلع قحو ممارثا ىلع ة:سلاو

 دوجونوتبثي ةيردقلا نم ريثكو ىنالقابلا ركب وبأ ىضاقلا( لاقوإلهتوبث يلععرشلا صنو

 ةقرا نوري ال مهما معزيو مهدوجوب رقي نم مهنعو نآلا مهدوج ونوذنبو اذق نجلا

 ماما لاق مث مه نا ولأ ال مهمال نو ريالاءا لاق نم مهنمو اممف عاعشلا ذوفنو مبماسجأ

 ةباحصلا ردع يف ءاملعلا ةذاك عامجا ماتم فاكت دا> ّآلاو رهاوظلاب كسّملاو نيمرحلا

 لم عاد الو مهرو 5 نم ىلاعت هللا ةذامتسالاو نيطايشلاو نجا دو>و ىلع نيعباتلاو

 عدتري مل نف لاق مث ثيداحأ ةدع قاسم نيدلانمةكسع ثبش:.نيدنم قانثالا اذه
 تارا يف سيل هنا ىلع هنم لالسنالاب فرتعي و نيدلا يف مهني نا يغبذيف هلاثمأو ان

 ام ربك أو هاياضق نم ةيضقو لقعلا لوصأ نم لصأ يف حدقي امنجلا ةدىمو نيطايشلا

 اد اقاو ايسنأ ال تلدبأ تءاش ولو مهارنال نكو انب نجلا زوطخ هياانوحو رتب

 نم ةظفحلا راكنا ىلل مهرجب نجلا يف ملوقو تارودقملا بئاجعب املع طحيمل نم كالذ
 اءاو (تاق الهحاضتفا حضو اذه يلا بهذملا مهب ىهتنا نمو مالسلا مهملع ةكئالملا

 هللا ءاش نا ىنأب كاذ نال رابخالاو تايآلا نم نيمرملا ماما هدروأ امرك ذ تيوط .

 رابجلا دبع نب دمحأ نب رابجلا دبع يذاقلا ( لاقو ل هبسمب باب لك يف اطوسبم ىلاعأ
 قيرط ال هنا كلذو لقعلا نود عمسلا نجلادوج و تابثا ىلع ليلدلانأ معا ىنادمهلا

 قلعت همي نوكي نا ريغ نم هريغىلغ لدي ال ءيشلا نال ةبئاغماسجأ تابثاىلا لقمال

 ةجاح ىلع تاد ل ةلالدلا نأ يرت الأ لاحلاب ضارعالا قلءأو لعافلاب لمفلا قامتك
 ارداق هنوكو املاع ارداق هلعلف نوك ىلا كغ هنوك ىف هتجا>و لعافلا ىلا هثودحيف لمثلا

 ّنا يلع لمفلا لدف اريصب ًاعيعس هنوك ىضنقي هب ةذ11ل ًايح هنوكو ًابحهنوك ىضتقي الاع
 تابثا ملعب الو لاق قاعتلا نم اهني امل هان رك ذ ام ىلع ةصوصخم لاوحأ ىلعهناو العاف هل

 نجلا دوجوب قدصب نم مهنف اوذلتخا دق نيفاكملا ءالقءلا نا يرت الأ راراطعضاب نجلا



 نييهنم نيرومأم نيفلاب ءالقع اوناك ناو ةينطابلاو ةفسالفلا نم الذ بذك نم مهنمو .

 هيف مبككش وا هيف اوكشي نا زج مللب كالذف اوفلتخي نازاج ال رارطضابكلذ ملع وأو
 ءامسلا نا الو مهن ضرالا نا يف ءالقملا فاتخي نازي ال هنا يرت الأ ككشم
 تابثا يف مهفالتخا ىفو كلكشم هيف مبكك ثول كلذ ىف اوكشإ ناز وي الو مهقوف
 مث ةرورض نجلا تابثا للسعي نا ز رج ال هنا ىلع 0 وه ام ىلع ىمالاو نحلا
 لهأ عمجأو امكذ نع ار ىنمت نآرقلا ىف ريك يا مهاب نع لدي يذلاو لاق

 هانملع ام م-ممايثا ىلع ًاضيأ لديو اهرهاظب م ,مايثا نم هبلا بهذي ام ىلع ليوأتلا

 كلذ يف هنع ىور امو مهابثاب نيدتي نآك ملسو هياع هللا ىلص يننلا نا نم رارطضاب

 اهرك ذب لغتشي نا نم رهشأ مهناملا ىلع ةلادلا نيسلاو رارخالا نم
 يف نيماملا فئاوط نم دحأ فلاخي مل ةرمي' نب سابعلا وبأ حيشلا لاق ( لصف )ل

 يراصنلاو دوهملا نم ب':كلالهأامأ نما تايثا ىلع رافكلا فثاوط رورمجو نإ ا دوجو

 ضب ىف دجوب كف كلذ ركني نم مهيف دجو ناو نيمادملا رارقاك مهب نورقم ميف
 اهنماو ةفئاطلا روبمج ناك ناو كالذ ركني نم ةلزّملاو ةيمبجلاك نيملسملا فئاوط
 ارئاوت مالسلا مهيلع ءايبنالا رابخأ هب ترئاوث نجلا دوجو نال اذهو كلذب نورقم

 نويهس نور وعام ةدار لاب قواغاف ءالقع ءابحا مهنا رارطالاب مولعمو رارطضالاب امولعم ٠

 صأ ناك الف ةدحالملا ضعب همعزب مك هريغ وأ ناسنالاب ةماق اضارعاو تافص اوسنلا
 نكم مل ةصاخناو ةماعلا هفرعي !سهاظ ارئاوت مالسلا مهملع ءايبنالا نع رئاوتم. نجلا

 نيماسملا فئاوط عيجنا انه دوصقملاف هركني نا لسرلاب نينم'وملا فئاوطلا نم ةفئاط

 قرشم ةماع كاذكو باتكلا لهأ ةماكر افكلا روههج كلذكو نجلا دوجوب نورقي
 نيينامنكلا روبهج كلذكو ماح دالوأ نم مهريغو دنهلاو ماس دالوأ نم مريغو برعلا

 اب نورقي لب نجلا دوجوب رقت فئاوطلا ريهاجل ثفاي دالوأ نم مهريغو نيينانويلاو
 ناميالا لها دنع انئاس كلذ ناك ءاوس مسالطلاو مكازعلا نم نرخلا ةنوادم هب نواس

 مظمتو نجلا ةدابعهيف ام اقرلاو مسالللاو من ملا نم نئورقي نيكرشملا ناف اكرش ناك وأ
 وه ام امف ةد رعلاب هقنت ال يلا اقرلاو مسالطلاو متازعلا نم سأنلا يدباب ام ةماعو مه آ

 ةنظم اهنال اهانعم ةبب رعلاب هقفي ال ىنلا اقرلا نع نيماسملا ءالع ىهن اذهو نجلاب كرش



 هنا لسو هببلع هللا يل يلا م ىفو ك ارش امن قارا 77 ا هأرشلا

 برعلل ناك دقو لعفيلف ه هاخا معني نا م نم لاقو كرش نكت ملام اقرلا يف ىف صخر

 دنع ةرئاوتم كلذ ىف برعاا رابخاو روهأو اهغصو لوطي روما كلذ نم مثال 0
 ةيلهاوم ربخا نيملسملا نكلو ره م مريغ دنع كالذكو نيماسملا ءايلع نم مهرابخا فرعإ ن

 ءالا رئاس ةيلهاجم مهم ب ٌّ

 امأو هوو ءابطالاو ةنسالفلا لابج نم ةليلق ةمذرششالا نجلا ركني لو «لصف )ل
 فورعملا امأو كلذ ىف لوق مهم يكحي نا امراو مهب رارقالا امإ مهنع روثأملافموقلا رباك أ
 لاعب ىذلا عرصلا ينعا تسل عرسملانم عفني هنا هابملا ضعب ىف لاق هنا طارقبأ نع
 لهأ بط مم انبط لاق هناو ءابطالا هجلات ىذلا عرصلا ىنعأ امنأو لك ايلا باحصأ

 ىفلا رم اهملع دمتي ةجح كالذ ركنأ نأ سيلو انبط عم زئاجعلا بطك لك ايمل
 رظني يذلا اك كالذ ىلع لدي ام اهيف سيل هتعانص تناكذا ملعلا م ءاأ مدع هعم اعاو

 000000 درت دع ىف سلو جارك قلعت ىذلا هضرمو هتحص :َ نم ندبلا ىف
 ندبلاىف ع ل هلل نأ هبط ٠ نء مع دق ناك ناو نجلا ةبح نم الو سفنلا ةبح

 ف ملسودبلع هللا ىلص لاق كلذ ىف ريم أ: نحل كاذكو ةيبطلا بابسالا ريثأت نم مظعأ

 ءابطالا هيمست ىذلا راخبلا وهو مدلا ىر# مذآ نبا نم يرجي ناطيشلا نا ثيدحلا

 ندبلا ةايح هب يذلا ندبلايف ىراسلا بلقأأ نه ثعبنملا ىتاويلا حورلا

 نجو هنجأو ليلا هنج لاقيو سنالا فالخ نحلا ديرد نبا لآق « لصف )

 هبو كنع نجح دقف كنع رتتسا 'ىش لكو هرتس اذا رحاو وشم ل هاكر

 ندلاو نويعلا نع مهراتئسال ان> 0 نومسإ ةيلهاجلا لهأ ناكو نحلا ثيع“

 نم برض مهنا اومعز ءاملاب نحلاو لاق حالسلا نم كاراو ام ةنجلاو دححاو ةنجلاو .

 زجارلا لاق نجلا

 نجو .نمح نم ىلاوحا نبماي

 نجلاوبأ ناجلا (يرهوجلا لاقو) مهتلفسو نجلا بالك  نحلا ده دهازلاريعوبأ (لاق)
 مالك ىف مقو دقو ( تاف ) ءاضيب ةيحاضيا ناجلاو ناطيحو طئاح 1 نانيج عججاو

 هنأ راصبالا ن .رع نكدا ام مهريغو ةكنالملا يلع لهءتشت نجلا نا ٌاتنا ىف يليهساا



١/ 

 نجلا نال عضاوملا رثك أ يف سنالا ىلع نجلا 9 فرشلاو لضنال مانق 7 ل
 سو هئاب اولامدو ىلاءت هللا لاق راصبالا ن ..ع نتحا مع مهريغو ا ىلع لهتشل

 محلا لاو ا ةنحلا

 رجأ الب نولممي هيد امايقت ةعبس كلاوللا وجو نم رخسو
 لا هذ نع لأس + ال ىلامت هلوقو ناج الو مهلبق سنا نوثءطب مل ىلا_هت هلوق اماف
 5 طفل ناو بدك هلل 14 3 3 لوقت ن 00 انزظ 0 ىلامت 0 0 1

 ملكو مياضفل 00 اظن م 4نب نر هلط طظدألا ع كك : الف 5 رئاش

 نينجلا ي 2 :هونويعلا نع هراتتساو'' 'ممانجتسال انج نجلا ى 8-1 اا ليقع نبا (لاقو)

 9 مزلي سيلو برحلا يف لتاق.ال هرتسا انجم نملاو اهرتسا ةنج برحال ةنجلاواننج

 كاذب تيمس ةئباخلا نا.ىرت الأ ضقاتت ال ةقتشملا ءاممالا نآل ةكتالملاب اذه شق

 ىحسإ الو هو غ هناؤ قودنصلاب لطب لاش الو أمف رض 4 أو 'ىجلا نه اهقاةةشال

 :ناوعأ مهو مها وغأو مهانعأ ةدرملاو سلبا دلو مهو نجلا نم ةاصعلا نيطايشلاو اقودنص

 درمتم تاع لك ىرهوجلا(لاق) نيطايشلا ناوعاك ءاوغالا يف هيدي نيب نودفني سيلبا
 رب رجح لاق ناطيش باودلاو نس نجلا ند

 اناطيش تنك ذإإ ىننيوهب نهو 2 لزغ نم ناطيشلا ىننوعدي مايا

 هتقان فصي لاق اناطيش ةيملا ىمسأ برعلاو

 رفق عورخ ىذبناطبش جمعت 2 هنأك ىمرضح ىنثم بعالت
 هبشي نا هدأ هجوأ ةثالث هيف ءارثلا لاق نيطايشلا سكر هناك ابءاط . ىلاعت لوقو

 ضعب يمس برعلا نا يناثلاو معبقلاب ةفوصوم اهمال نيطايشلا سؤرب هحبق ىف امءلط
 ةيمأ لاق ةيلصا ةنو: ناطيشلاو "7تاءلتا

 لالغالاو نجسلا يف ىتاي مث هاكع هاصع نطاش اما
 .بتاو هئرو لجرلا ن طيش موق ند الامف هتاع> ناف 2 :ا اضيأ لاقيو

 ِ هيج يظنتاف ر ماط : وده ا صقن ؛ ره 0



 ناشي نطش نءلاعيف ناطيشلا ءأ5 ةلاوبأ (ل ةو) ننال هفرععل 0 :طيشت نم هتلمح

 وه (ليقو) رشلا ىف هروغدعبل درمتم لك كلذب ىعمو ناميشنو نطاش هيف لاقيودعب اذا

 0 نوكي نا زوو هدرمتب كلاه درء لاف كله اذا طيشي طاش نم نالعف

 مهرارشاو نجلا ةدرم نيطابشلا ىلعي وبأ يضاقلا ( لقو إل هريغ كالعا يف هتغلا
 درام ناطيش ىلا: لو دقو نيطايشلا نم ناطقو درام رب رشلا ىف لاقي كاذكو

 انطش هنطشي هنطش 4(تيكسلا نبإ لقوإل هدعبا هنطشاو دعب ه:ءنطش ( ىرهوجلا لاقوإل

 «ديرد نبا لقوإل دبعب نولعش يونو رعقلا ةديع نواعشرُتب و هبجو ةين نع فلاخ اذا

 ةمحر نم سني ا ابا هن اك سالبالا نم م سدل ناعما ةغالا لهأ نم موق معز

 ىمس اهنا سيمبا نا ىلع لدي اذهو (تاقإ) سن اذا سلب. بفاس البا لجرلا سمباو هللا
 ضايع نبا نع هريغو ايندلا يبأ نسا ىور دقو هايا ىلاعت هللا نعل دعب اذهم

 يوذ ةكئالملا نم 0 0 ةكئالملا 3 تاع تح نبل مس ١ ناك لاق

 هللا ظخسا الف لئان سيلب|مءأل ناك لاق ىنملا ىلأ نعو دعب سابا مث ةعبرالا ةحنحالا

 نعو اناطيشراصو نعا 0 ىمعال هنع هللا ىضر سا.ع نبا نعو اناطيش ىم“ ىلاعت

 فرصني ال ىمجعأ م | سيلباو 4 ءاقبلا وبألاقو ا])س ودك وبأ سيلبا ةينك لاق نايفس

 هنالو في رعتال فرصنب ملو سالبالا نم هقاقتشاو ىلرعوه ليقو فيرغتلاو ةمجعلا

 ٠ ثيلصاو ليفحاو طب رخا وح هلثم ءامسالا ىف نا ىلع ديعب اذهو ءامسالا يف 4 ريظنأل

 اذاف بنا م ىلع نولزنم ناسالاب ملمااو مالكلا ل هأدنع نجئاربلا دبع نب رمع وب أ (لاف)
 عبجاو ىماع اولاق س الا عم نكسي ن مث هنا اودارا ناف ىنج اولاق اصلاخ نجلا اورك ذ
 داز ناذ ناطيش وهف مزعأو ثنخ ناف جاورأ اولاق نايبصال ضرع؛ نمن ناك ناف رامع

 هللاو تبررافع عملاو تب رفع اولاق هرما ىوقو كلذ ىلع داز ناف دراهم وبف كلذ ىلع

 باوصلاب معا ياء



 *( يناثلا بابلا (

 جملا قلخ ءادتبا ف

 شمالا انثدح نامئعانثدح /دئبملا ىف ىشرقلا رشب نب قاحسا ةفيذحوبأ لاق
 صامءلا نب و رمع هللا دبغ نع ىشرقلا طباس نب نمحرلا دبع نع سنخالا نب ريكب نع
 كاحضلا نعربي وج نري «ةنس ىفلأب م 11 لبق ناحلا ينب ىلع هللا قاخ لاق هنع هلل ىضر

 ناكس ةكئالملاو ضرالا 2 نجلا ناكو لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نع
 لعأ لكف ءاعدو جيبسأو ةالص ءامم لهأ لكلو ةكئالم ا اهولمع معو ٠ ءامسلا
 تناككف مهن نيذلا نم ا البر اع ةدايع نأ مم اهم قو ءاهغ

 موضعب لاقوة نس يفض رالا او رمع مهضعب لاقو ضرالا رامع نجلاو ءامسلا رام ةكئالملا

 قاخ امل لاقامهنءهّللا ىذرسايعنبا نع ةمركع نعءقور وبا لاق قاحسأ لاقوةنس نيعبرأ

 لاق نك ىلاءثو كرات لاق ران نم جرام نم قلخ ىذلا وهو نجلا وبأ 0 هللا

 مهف كلذ ىطعاف اباش انكر يصي ناو يرثلا يف بيغن ناو يرن الو ىرن نا ىنمتا
 لثم ىنعي اباش دوعي ىت> ميلك توعالو يرألا يف اوبيغ اوتام اذاو نوري الو نوزب

 د لاق نكت هل ليقف م دا ىلاعت هللا قاخو لاق رمعلالذرا ىلا درب يملا

 نحلا قاخ ىلاعت هللا نا م نامعو ربي وج ىنثدح قاحسا لاقو٠ لبجلا نطعاف 'ء

 هللا اوصعف دمالا مهب لاط ىتح هزانث لج لا نودني .اوناكف ضالالا راد مهرصأو
 موملع ىلاعت هللا لصراف هواتعَف فسويهل لاقي كلذ ”هبف ناكو ءامدلا اوكفسو لجو زع

 وهو سلب | مف( نجلا دنجلا كلذ لاقي ناك ايندلا ءامسلا يف اوناك ةكئالملا نم ادنج

 اهيف ركذ ىلا لاحلا رئاس ين ةطوقنملا نيشلاب يللا ناهربا ناجرملا دقغ ىف (1)

 ماغأ هللاو ةنطلا وأ ليجلا هلءاو لسالا ىف اذك (؟) مسالا اذه

 ها الوسرناك هبرخا عضوميفوبن ناك هنا عضومىف سابعنبا نعملؤا ىفأيم (©)

 كح نكمي اذه يلعو مهلع اسيئرو مهيف ًامدقم ناك لبق ناجرملا دمع ىف لاق (4)

 سنالا وبأمدآ نا كنا وبَأ سيلبا لاق نم مالك

 (ماكآ-؟)



 مهوةملاو امنع مهواجاو ضرالا نم ناجلا ىنب اوقنفا اوطبهف فالأ ةعبرأ ىلع
 اورحأو لمعلا مهملع نابف ضرالا هعم اوناك نيذلا دنجلاو سيلبا نكسو رحبلا رئازجب

 هدونجو سلبا ناوريغ ذأ كنا ينأ نب بي. نع قاحسا نب لم انث دح هاهم فكملا

 لاق دها# نع يدوالا سيردا انثدح# ةنس نيعب رأ مدآ قلخ لي ضرالا يف اوماقأ

 هللا دنع عيفرلا ىف ابوتكم ناكو ضرالا ناطاسو ايندلا ءامس ناطلس ىلع ناك سلبا
 هأرقف سلبا كلذ دوف ضرالا ىف ةفيلخ لءجيس هنا هءاع يف قيس دق هنا ىلاعت
 ربخأ مالسلا هيلع مدآ ىمأةك المال لجو زع هللا رك ذ ايلف ةكتالملا نود هرمصبأو
 هسنن يف سلبا رسأو ةكئالملا هل دجست نوكي يذلا ةفيلملا اذه نا ةكئالملا سيمبا
 6 0 ءامد كفس ةفياخ تال هللانا ةك ال11 رتخأو ادبأ هل دحس نأ هنا

 ضرالا ىف لعاج ينا لجو زع هللا لاق ادف لاق ةئيلخلا كلذل نودجسيف ةكئالملا

 ةباالا مف دسفب نم مف لممأ او ولاقف كالذ لبق سلبا مل لآق ناك ام اوظفحةفيلخ

 هللا دارأ ال لف ان عشا نحر سابع نبا نع كاحضلا نع ريد وجو لاق نرخ

 امف لمجيأ ةكئالملا تاق ةنيلخ ضرالا يف عاج ىنا ةكئالمال لق م ذآ قاخن نالجو زع

 سابع نبال اهف ة ةدا.ءال اوةختساو ضرالا ىفثكملا ا مهمأ 1 مف دسعب نم

 اهيف دسفب نماهف لمه اولاقف نجلا لامعأب م دا دلو لامعأ اوربتعا 7 :كلبيغلا او ايم

 هل لاقي مل ايبن اوأتق مهما كلذو نجلا 0 مك ءامدلا كنسيو نجلا تدسفأ اك

 ىلا هللا ناك لاق امهنع هللا "ا ىضر سايبعنبا نع كاحضاا نغربي وج انربخأو#فسوي

 5 موضع لتقي ال ناو عش هب اوكرشي ال ناو هتعاطب مهرمأف الوسر ميبلا ثعل

 مربخأو موق مهيلعدرف هه لا امف لعو ملأ ةكئالملا تلاقاولنقو ىلا هّللا ةعاط اوكرت اماف

 دق اونوكي نا ةكئالملا تفاخف مالسلا هيلع مآ ىف ىلاءت هللا ملع مصنع اوفلي مل مهنا

 تكإلذ نم نو ركغتسيو هب 0 شرعلاب اوذالذ هيلع اودر مف ىىلاعت هللا اوصع

 هدلوو ضرالا ةفياخ وه م ذأ نأ ملعاو نوملءن ال ام ملعأ ىلا لغو هللا لوو

 3 يف لعاجىلا ىل را لاقجي رج نبا انريخأوة ءاير ارامعمنأو اهناكسو 4

 يلاعت هللا لاقو مال را هيلع مدآ قلخ نم نئاك وه اع ىنعإ او ملاكف ةفلخ

 0 نبذلا امأف نومتكت منك امو نودبت ام ملعاو نودع الام لعأ



 هللاوذ ءاشام انبر ىلاءث هللا قاخيل تمم دق اب اومجرف ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىفا
 هلا يلع مرك أ وه اوك مدل مهدجسأ اف: ٠: ملعاو هي هيلعمرك أ انك الا اتاخ انب رق ال

 (لف) مم ملعا مالسلا هيلع مآ ناا وملع م مامسأ مأب أ اماف هن. ملعأ انا ريغ انم.ىلاعت

 ففنعأ ةمب أ قلطا تا لاك هللا نإا هعفرب ةربرهوبأر | ريالا عم ١ ر يف يرشخمزلا

 مهم ةعسنف ءانجأ ة ةرسَع ءالاوه لءح 2 من نجلاو ٠ نيطايدلاو 0 ةكئالملا»

 ءازجأ ةرشع ةثالثلا ءالأوه لعج مث نجبلاو سنالاو نيطاب_ثلا دحاو ءزجو ةكئاالملا
 ةعساف ءا ازجحأ 5 ةرسع نسل لاو نحلا لعج من 7ك نحلا دحاو ونيطايشلا 3 هةعسأل

 2223 قاحللا نم نيل 1 0 نوكي اذو ىلعف(ت 9 سناالا مهنم دحاوو نجلا مهم

 نبطي 5 ةيسلو لال نك 200 21 ةيسنكا قاحللا ٠ نم نجلا ة ةيس) و لالا ٠ نفذ دحاولا

 نم ةناعسنا ةيسنك قاطعا نن* ةكئالملا ة ةيساو فاالا نه نيعسناا 0-52 نمد

 ملعأ هللاو فلالا

 نيطلا سنالا لصأ نأ ام رانلا نجلا لصأ نأن ادب يف

 ناجلا قاخو ىلاعت لاقو موهسلا ران نم لبق نم هانةلخ ناجلاو ىلاعت هللا (لاق )

 (لاقو) نبط نم هتقلخو ران نمينتقاخ سيلبا نع ةياكح ىلاءت لاقو ران نم جرام نم

د لق ابلك رهاو لا 0 كلذو لقعلا نود عمسلا انو يلع ليلدلا رابجلا كليع ىضاقلا
 ل

 ىتلا ةعصلا ىف همأقم موكيو رخ لإ ك.سدو كسل أمم دحاو ُى 0 0 اها ىلع لبا

 ضارعال امهم اهوامهماغنص فاتخت امناو نيلثملا دحوه اذهوهتفص لثم ىلع ناك اذا ةضق

اأتلا ند ءاشام لمعت نا ىلع رداق هللا الو حفص اذاو صضعل نود ابضعب ضقت
 في

 ضارعالا لمح اك كزذ نم ءا ا ا ضارعالا رااسو ناولالا 3 دجحوبو

 ملعلاو صومصخ بكرت ىلا اهدوجو ىف جاتحي يتلا ةايحلاك صوصخم بكرت يلا ةجاتحلا

 نا يلع لد اذكه اذه ناك اذاو يرحلا اذهيرج اموةدارالا كلذكو باقلا ةينب يللا



١ 

 ارسل طار لق د ىلا لمأ قس لو ع هللانا ملعن نا يا انن قي رط ال
 رارطضاب ملع ول كلذ نال رارطضاب ًاضإأ كلذ ملغ الو لقعلا ةرج نم رخآ لبق نود
 زوجي الو نوفولذع مهاب ملعاا يلع عرف هنم اوقلخ اع معلا نال مهنابثا يف فالتخا عقب م

 لرت ناززم بانك ملي ام نالباسك اب لصالا ملعي و رارطضاب عرفلا ملعإ نا

 زوجت ال هنأ ىلع لدب اذه نالطب و لقملا لاك مم لمي نا زوجي ال رارطضاب ملعب امو

 معبال كالذ نا ناب دقف ممابثا يف فالتخالل رارطضاب وه ام نجلا لصأ ملعي نا
 سيلب ا لوق ىف نولءجم فيك ( لبق ناذ ) لقملا ةبج نم باسنك اب ملمي ال ام رارطضاب

 لق) 0 هب هل نوكم الو هنظي وأ كلذ ىف بذكي نازوجي هنأ عم ةلالد ران نم ىنتتلخ

 هبيذكتت هللا كرت ام لاق ام يلعرمالا نكي لولو ىلامت هللا لوق اذ نم ةلالدلا عضوم(هل

 هنيعب اذهبو (لاق ) حيت لبجلاو فودللا هياعزوجبال نمم بذاكللا بيذكت كر نال

 نأ لبقهب كيتا انا مالسلاهيلع ناملسل ىنجلا لوقب ةعاطتسالاب ربخلا ىلع انخويش جتحا

 لتي نا لبق اهشرعب نايتالا ىلع ىوقدنأ معرف نيما يوقل هيلع يناو كماق» نم موقت

 هبيذكت ىلع ناملس توكس اواعج اهماو كلذ ىلع البلد ىنجلا لوق لعجي ملف نايتالا

 ناك اذاو هيلع راكنالا عددي مل هب نايتالا يلع ارداق نكي ملول هنال ةجح هيلعراكتالاو

 نيب اذالخملعن ال انا يلع هرك ذ مدقتام ةحصنابو روك ذملا ضارتعالا لطب ازكه اذه
 سيلا نه رانلا يف (ليف ناف )لوسرلا ن.د نمناك اذه ناكشي الو كلذ يف نيماسملا

 ةينب ىلا جاتحم اه ةبوطر لا جات اهدو>و يف ةأيحلاو اممفأ ةايللا دوجو حصي الام

 مكخبش ناك ناو 0 ىلأ مخيشدنع ددرتملا س هنلا يه ىتلا حورلا ىلاو ةصوصخم
 حص اذاو نوسفنني ال رانا لهأ نا لوقو سفنلا مدع عم ةايحلا دوجو زوجي ىلع وبأ
 البف ملق ام يكل حصب فيكف ةينبلا ك كلذكو ةايلا دوجو يف امم د ال 2 رامراة اذنه
 ا مذا ريغ موو.لا راث نم لبق نم هانقلخ هلوقب دارا ىلا هللا نا ىلع اذه مكلد

 يلاث هللا ناف ترك ذام ىلع ناك ناورمالا نا؛(هل لبق ) اهرهاظ ىلعتسسبإ ةب 1 ناو

 ةرواحم نال مف ةابحلا دوجو ححصب ام رادقع رانلا كلت يف ةب وطر لعفي نا ىلع رداق



 لاختت رانلا نم ءازجا نم نخسياءاهناف نسما ءاملا اذه ىلع الدي ليحتستال رانلاو ءامل
 هيلغ ناك ام ىلا داعو ءاملا تقرافو رانلا ءازجا تقر ءاوطلا ىف ماقىتم اذواف ءاملا لاخ يف

 رانلا ءازجا عافترال كلذ نوكي اما ادعص هنم عغتري يذلاراخبلانا يرت الأ ةدوربلا نم

 الئس اداهعا هيف نال ليقث ءاملاو ادمص داهتغا هيف ام وه فيفمعاو ةنيفخ اهءازخا نال

 ءارجالا ىلع !متيلغاف راثلا ءازجا هيف ام رثك أناف ةب وطرلان م ءازجا هيف ناك ناو راخبلاف
 نطقلاك رانلا ءازجأ اهعفرت ىتح اهنفال يف ةيئاملا ءازجالا ّ ريصنو ابعم عفترت ةبطرلا

 رانلاو ءاملا ةروا# نه هيلا انبهذام ةدص ىلع لدف اهدوءمصب رانلا هعفرت امتهارجم ىردي امو

 نم ءازجا ىلاهت هللا ثادحا عنتم مل ةلبا هذه تحص اذاو هانيب يذلا ليبسلا اذه يلع

 قاعت م هل حورلا ىف الو ةينباا يف سيلو ةايللا دو>و حصي ىق> > راذلا لاخ ىف ةب وطرلا

 (ليق ناف لاق) رانال ءاوملا وهحو رلاو حبرلا ام رواج ىل تح كلذك وةينبلا 0 رانلا نال

 ةرشع ىدنع لوقت ال كنا ير : الآ هسلح ريغ ن٠ 'ىثلا ءاناث_سا ةغل او زوجت : اذا

 نكي مل اذا ةكئالملا ةلدج نم سبلبا ءانثث ما ز وبي فيك ةهلك اش امو ايون الا مهارد

 هنا ىلع اذه 39 اد ال لبف برعلا ةغاب انيطاخ يملاعت هللا نا عم ميلصأ ن هو مهسلج نم

 هاياو مهعمج ا كالذ زاج امنا ( انل) رانلا وه سيل نما لصأ ناو ةكئاللا نسخ

 دنع ار وبشم ناكو ةخالا يف اغئاس اذه ناك اذاو دوجسلاب مالا وهو دوصقملا محلا

 نونفلا ىف ليةءنب ءافولا وبأ(لاقو) لصفلا اذه ىف هانى ذام حصو ل سلا طةسارلهأ

 هانقاخ ناجلاو يلاعت هلوقب ران نم مهما مهنع ربخأ ىللاعت هللا لاقف نما نع لئاس 1
 رانلا رانلا قرح فيكف ميقرحتو مرضت ببشلا نا 0 مومسلا 1 نم لق

 رانلا ىلا نحااو نيطايشلا فاضأ ىلاءت هللا نا ( (ملعا) قيفوتلا هللاو (باوحلا 0

 هلصأنا ناسنالا ق>ىفاب دارملاو راخفلاو نيطلاو بارتلا ىلاناسنالا فاذأ م

 لصالا يف اران ناك ناجلا كلذك انيط ناك هنكل ةقيقح انيط ىمدآلا سيلو نيطلا
 هتقنخف يلالص ىف ناطيشلا ىل ضرع ملسو هيلع هللا 0 ىنلا لوق كلذ يلع ليلدلاو

 اران نوكي نءو هتلتقل مالسلا هيلع ناماس يخأ ةوعد الولو يدي ىلع هقير درب تدجوف



 ظ ١

 نان نم ةباوذوناسا هل لوي ناك نكل اسأر قير هل الو ادراب هقير نوكي فيك ةقرح
 لاكشأ ىلع مهنا الولو 7 طبنلاب مههبش و هيلءهّللا ىلصىنلاو انلقامةحص ملعف ةقرح

 الواو هظنل اذكه ( تلق ) ىهتنا ررشلاو باهنلالا كرو روصلا رك ذ ال اران تسيل

 الوانئملاو حيحصلا يف فو رعملا لب فورعم ريغ ظنالا اذهو هتلتقل ناماس ىخأ ةوعد

 هقثوأ نا ثممح دقلو نيحيحصلا ىفو سانا هارثىتح اوم حيبصال نامل ىخأ ةوعد

 مهرصنع ىلع نيفاب اوسيل نحلا نا ىلع لدي امثو هيلا او رظناف اوح.صت ىتح ةيراسملا

 ران نم بابشب ءاج سلبا ىلاعت هللا ودع نا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لوق يرانلا

 نجلا نه ادي رفع ىل ىرسا ةليآ تب تبأر ٍملسو هيلع هللا ىلص هلوقو ىهجو يف هلءجيل

 مهرصنع ىلع نيب وك ول مهنا نم لالالا نايبو هتيأر تننثا كرا نم ةلشب يني

 نم ةلعشب مهنه تيرثعلا وأ ناطيشلا ينأي نا ىلا اوجاتحا امل ةقرح ران مهناو يراثلا
 هقرحأ أ مدآ نبا س م اذا هئاضعأ نم ءاوشوأ تدرغعلا وأ ناطيشلا دب تناكلو ران

 ىف ترمغنا ةيرانلا كلت نأ أ ىلع ا ١ سملا درجم ةيق ةيق.ةحلا رانلا ىدالا قري اك

 أمسفت ءاضعالا امأ نارحالا ضعب ف بلاغلا وه ناك ار درباا راص يح > رصاءلا رئاس

 يدي ىلع هناسأ درب ىت>ملسو هيلع هللا يلص يبنلا لاق م باءالك ندبلا ن٠ ٠ لات وأ

 د ماجلا ةيمنم تاوقالا لعج ىلاعن' 7 نا كالو هباعل درب ىتح ةياور ىفو

 ةب وظرلا يف امهفالتخا ىلع ةدوربلاو ةرارحلا يف ه.سح ىلع ءاذغلا نع لما 3

 مهماسجال لصحو برشأو هنم لكي اع قورشاو نواك مهما كش الو ةسوربلاو

 اذهف نيسبايلاو نيبطرلا درابلاو راخلا مهركأ» ىف لوك ألا بسح ىلع ءاقبو ومن كاذب

 وأ ( يضاقلا لاقو ) عبرالا عئابطلا مهبل راصو ىرانلا رثدنعلا نع مراقت دق دلاوتلا عم

 هللا منثكي نا راناا هنم اوةلخ يذلا لصالا نا ىنعي كالذ عم ركن انساو ركب

 ران مهنوك نع نوح رشف راثلا يف ام ءديزت اضارعا مه قاخي و مههاسجأ ظلذيو

 باملاوءج رملاهيلاو باوصلاب رعأ ىلاعأ و هتاضيم هاو ةنلتخم الاكتشاو روض ملل قاخيو

 ناهَرلا هدروأ اذكو طزاإب مهبش هلا ظوفحملاو لسالا يفاذك طبتلا هلوق )١(

 ناجرال دقع 2 ىاحلا



 4« نما ماسجأ نايب يف )

 صاخشأو ةفل 'وهماسجأ نجا ىل.نحلا ءارقلا نب ني سما نب دم يلعب وبأ (ىغاقلالاق)

 مهارنالا معنقرلو ةقيقر ماسجأ منا ملوق يف ةلزمءملل افالخ ةنيثك نوكت نأ ز وجيو ةلثم
 ةفيثك نوك: نازويو ةقيقر نوكت نازوجي ماسجالا ناب انماع كلذ يلع ةلالدلاو
 نع دراولا ريما وأ ةد_هاشملاب الا ةفيثك وأ ةقير املا نجلا ماسجأ ةفرعم نك الو
 حصبال نا بج وف دوقفم نيرمالا الكو لسو هيلع هللا يلص هلوسر نع وأ ىلاعت هللا
 امناو اهارن ال انن أل ةقيقر اماجأ تناك اهنا نجلا نا مطوق امأف الصأ ةقيقر ماسجأ ىهنأ
 باب ىف ةيؤرلا نع ةعناع تسل ةقرلا نا يلع االد دق انال هك الف اهمقرا اهرن م

 ىلاعن هللا قاخمي مل اذإ اهارن الو ةدوجوم ةفيثكلا ماسجالا نوكن نازوجيو ةيئورلا
 ىلأ يضاقلا نع ةياكح داشرالا حرش يف يراصنالا ( مساقلا وبأ لاقو ) كا ردالا انيف ٠
 هل قلخي ل نم ناو ةيئور هل قاخ يللاعت هللا نال مهآر نم مهارب اما لوقت نحو ركب
 ةقيقر ماسجأ مهنأ ةلزنءملا نم ريثك لاقو ثئجو ةفلّوم ماسجأ مهنال مهاربب ال ةي'ورلا
 يف هماعن عم الو عمت هب تبن نا عنامم ريغ زئاج اندنع اذ_هو ( ىضاقلا لاق ) ةطيسب

 ءازجأن ا لع ام عمران نم نيقولخم نجلا نوكي نا نكمي فيك ( لاق لاق ناف ) كلذ

 ةايحلا نأ تبث دق ( لبق ) اهل ةينب تورث مدعو اهتازجا قارتفا ىضتقي اهبرلتو راثلا ,
 هلاصتا نود يملا يف اهفلخ لاحتسا ول هناو ابا اهب ىلا ناو مسجلا ةلمجي قاعتال

 ةيذب ىلا جاتحم ةايحلا نا انلق ول اننا ىلع ةصوصخم ةينب نم هنوك ىلا اباحم جنح ل ةبني

 قاقر ةكالملا نوكو مهنوكز وي فيك ( لق نافذ ): ةنيابتم ريغ ةفلثكوم ءازجأ
 نيقفاخلا نيب أم لب ربح لوغو ندملا مهبأقو شرعلا مبامحو هردق مظع 3 ماسجالا

 ران نم اوناك ناونجلاو ةكئالملا ماسجأ ىفيلاعت هللا قاخي نا عنتت ال( لبق ) هحانت

 ينادمطلا راجلا دبع ( ىضاقلا لقو ) ردقلا ةدابز لمتحي دح ىلا اهب ريصب ام حيرو



 ولو ىرخأ ةاعل ال مهارن ال انراصبأ فعضاو ةقيقر مهماسجا تروك ىف لصف
 ةقر ىلع لدي يذلا نا ( ملعا ) مهانيأر ميماسجأ فثك وأ انراصبأ ىلاعأ هللا ىوق

 ناو نييئسم انا اوناكولف مهنو رث ال ثيح نه هلببقو وه مك ارب هنا ىلاعت هلوق مهماسجأ

 انورب 5 مهانيأر افاثك اوناكو انيلا نوسوسوب ثح مهني و انني لئاح الو انب رقب اوناك
 هانلق ام ةحص ىلع ليلد مهاحو انلاح نم كلذ فالخب انماع يفو اضعب مهضعب ىرباك

 فمض طرشإ تايئرملا ةيئر نم عئاوملا دجأ ةقرلا نا انخويش رك ذ دقو ( لاق )
 انراصب أ عامش يلاعت هللا ىوق اذا مهارن نا زوجي هنأ اولاق اذطو ةفاطللاو دعبلاك رممبلا

 نياعملا ىرب هجولا اذه ىلعو مههاسجأ ىلاعت هللا فنك ول مهارث نا زوجي

 مهريغ نود ًاضيأ نجلا نو رب و امي ءايبنالا منو رب و هرضحي نء نود ةكئالملا

 نوكيو اننيب امف لاخم اذا انرضحب نه ةيؤر نع ىنجاا زجحلا افاثك اوناك ول مهنا يلع
 ول هارب نم نيب و اننيب كلذ ناك ىتم هنا ةفيثكلا ماسجالا رئاسو طئاحلا م هيكح

 تاقوالا رئاس ىف كلذ فالي ىمالا اننادجو ىفو هتيؤر نع ثءنمو تزدح اهزدح

 زجحي ملام انترضحب ام ىرن هنأ يف ةدحاو ةقيرط ىلع انبولق ىف ساودولا دج ىتلا
 ةفقر نرد هانرك .ذ ام ةدص ىلع ةلالد ماسجالا رثاس ند زجاحو طئاح هنيب و اننإ

 هللا نا وه نجلا ةيؤر نم عناملا نا ىلع انخويش ريع لدتسا دقو ( لاق ) ماسجالا

 ( لاق ) ةقرلا ةيئو رلا نمعناملا سيلو مهانيأر هلعف ولام ناولالا نم مهمف ثدحت ال ىلاعث

 أاضعب مرضعب ىرب و مهارب ىلإهث هللا نا (امنو) هوجول حصيال اذهو رابجلا دبغ ىضاقلا

 ثادحا وه نم. ىم مهنوك زاوج يف ةلعلالءجهنال او رينا زاج امل اولاقاك مالا ناك ولو

 اذباذنوالا اذه ثدحا يامن هللا نوكي ناو نييثىم اونوكي /ثدحيمل اذاف صوصخم نول

 لباد كلذ فالخب ىمالا نأب انلءيفو نحن ,هارن نا بجيف ًاضعب مهضعب ىأرو مآ

 وأ نوللا نم ماسجالا واخ زوجي ال هنأ ( اهنمو ) لالدتسالا نم رك ذام نالطب يلع

 ىلعداضتيام لكو ناولالا نم نول مهمف نوكي نا نم دب الف ىلع ينأ انخبش دنع هدض

 ثق وأف هداضو هيفانيام ةساملا كا كردي نأ نه لب الف ةساحم كرديو مبجلا



 ا ا
 رخا ١ نواب نوللا اذَه يفأ 6 * مهانيأر و لئاقلا اذه هرك ذ يذلا نوالا نجلا ف ىلاءل هللا

 هنأ ىف هاعدا يذلا اد قول لك ّ ناك اذا مهار ' نا انلق ام ىلع ًاضيأ بجو

 نم ماسجالا لخن : 3 * لحال نجلا كردي و نوللا 3 هاهم كردي ىتاا ةساحلاب كردي

 مالا نا رارطضاب انماع يفو مهار نأ بجوو يلعىأ انخيش بهذم ىلع ابلك ناولالا
 ولخ زيجي هناف مثا» ىبأ لوق ىلع اءاو ضارتعالا اذه طوقس يلع لباد اذه فالخ

 نكي مل ةنيثك تناك ولو ناولالا ىوس قر وأ كناك ةفيثك نضارخالا نم مانجا

 اذه عم لالدسالا ده هل حصإ فكور ”اوسلا م دع عم ىلارلا اهاري نا نم ب

 دودتح ىري ىلارلا نا ىرت الأ نوالا ةعم ىري 7 ناو ىرب مسجلا نإ ىلع 0
 دوجو نا ىلع لدف ناولالا تاغصال ماسجالا تانص هذهو 2 هلوطو

 اذه نالطب هوجولا هذهب ناب دقف 8 هنوك هطرش نه سيل مسجلا 00

 ( لاق ) انبي ام ىلع مهءاسجأ ةقر وه امنا مه نيئار ريغ اننوك ىف ليلدلا ناو لالدت-الا
 نا ىرت الأ كاردالا اذه ىف ريثأت ةفاطالو مهساو> ةفاطأل اضع مهضعب كردي اهاو

 ةقدحلا ةفااءال كّلذو هيمدق لغساب هكردي الام دربلاو رملا نء هتقدحي كردي ناسنالا

 ةوق ىلا فيطالا ةيئور ىف ةجاملا ىف اولدف ( لبق ناذ ) هتبالصو مدقلا لذسأ نيو ٠

 ةيؤر يف عامش ةوق ىلا ةجاهلا ىلع لدي يذلا ( هل لق ) هتيؤر ىف سمبلا عاعش
 ةقيقر تماد ام حيرلا ىرنال انأ ىرت الا فيثكلا ىف كلذ لثم ىلا جاتحي ال فيطالا

 ىلاعت هللا فاكول الق كالزإذ رهاظ اذهو اهانيأر رايغاا طالتخاب تفثك اذاف ةئنيطل
 ىللاعت هللا مهانأر يوب نا ريغ نه هياع وهام ىلع انزاتقلا عامش يوقو نجلا م اسدا

 بارما أ
 1 ا

 ه( سماخلا بابلا )©

 نكعا فاتصأ ناب ىف

 رود ءافنص ثيدخ يف ءاج ا فانصأ ةئالثنجلا ىليبسلا مساقلاوبأ ( لق)

ةحاجأ وذ ةفازه لاق وأ ةرايط 26 فاصو دوس بالك روضص 2 تايحلا
 

 (مكآ-؟) ظ



 1م

 وه فنصلا اذه ىل ءاو ( لاق ) ىلاءسلا 1 نوئمظيو نول فئص ةاورلا ضعب دازو

 ةراطلا حيرلا ىنمي برشت الو لك أت ال نحلا نا حص نا برشي الو لك أي ال يذلا

 ىلع نب نيسحلا انثدح« لاقف ناطيشلا 0 باتك ىف ايندلا لأ نبا ىور ( تاق )

 001 رب "١ ياهلا ةورف وأ ناقس و دي زب انث ةماشوبأ انث لجملادوسالا نبا
 م لوسر لاق لاق ءادردلا ىلأ نع نمحرلا دبع نب ةماس بأ نع ريثك نب يب نع

 شاشخو براقعو تايح فنص .فانصأ ة“الك نلعا ىلاعت هللا قاخ لسوهلع هللا لص

 ىلاع" هلل قاخو باةعلاو باسحلا 3 ماع فلو ىوهلا يف حراك فن_دو ضرالا

 نيءأ و م نورقد» ال بولق مل ىلاعت هللا لاق مئامملاك يوم فاما هل نسال

 مدآ ىفب م1 د1 تا ىو اةي الا اع نوفمسما ال ناحأ ] لو | نك نورعدا

 ىف هدر وأو هلظالا لال م ىلاعت هللا لاظ يف فنصو نيطايثلا حاورأ مهحاورأو

 0 راج نب دم ركب وأ ( لاقو ) طقق نا رك ذ :لع ارصتقم فتاوملا باتكا

 يروباسنلا ءيناه نب موهاربا ا «نانا فتاوه باتك ىف ىلعن ارحل أ يي يرصصماسلا لهش

 ن ريبدوح نع ةيرهازلا يأ ن ء اص نب ةيواعم نع حلا نب هللا د, هالات

 فانصأ ةثالث ىلع نجلا ٍلسو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةبلعأ يلأ نع ريف
 نونعظبو نواحي فنصو بالكو تايح فنصو ءاوهلا ىف نوريطي ةحنجأ مط فنص
 نولوقي و فصوب الام نا باب ىف بيجاعالا نم بيراعالل تيأر يرشعزلا ( لاق )
 اذارفاسمال ضرعب هنأو قش همساو ناسنالا ةروص فصن يلع هتروص ساذج نجلا نم

 هكلهأ اءرو ةدحو ناك

 يل يي هر يي حل ول

 * سدا.سلا بايلا (#

 ىف نوروصتبف ماملاو سلالا وص ى:نولكشتيو نوروطتي نجلا نا .كشال
 و0 و2 ىو ريهاو لاغيلاو ل | كخاو مقلاو رقبلاو لبالا روص ىو براقعلاو تايلاروص

 0 كلام نب ةقأ ةروص يف عل ١ رق ناطي_لا ىلأ م مآ ىفإ روص يو ريطلا



 آ4 ظ

 ممحلامعأ ناطيسشلا ملل نيز او ىلا هللا لاق ردب ىلا جورخلا اودارأ امل مشعج
 هيبقع ىلع صكن ناشئلا تءارت الف كل راج لاو سانلا نم مويلا 34 بااغال لاقو

 امو باقبلا ديدي شريطا هللا كادأ ىلإ ةنو را الام عراولا كنم 'يرب ىفا لاقو

 لوسرلا أ ىف رواشن# ةودنلا رادب اوءمتجا امل يده خيش ةروص ىف روصن هنأ ىور
 كب ركع ذاو ىلاعت هللا لاق اك وح رخاوأ هوس را هواش له ملسو هيلع هللا يلص

 نيرك املا ريخ هّللاو هلا رككو نوركعو كوجرخب وأ كولتقي وأ كوتبثيل اورفك نيذلا
 ىبأ نع بئاسلا ىلأ يلوم ينبص ثيدحنم ةليللاوموبلا ىف ىلاسنلاو يذ_هرتلا ىورو

 ماوطا هذه نم منيا اذاف اوهاسا دق نحلا نم ارفن 29 ةئيدملاب :نا همفري ير دعا ديعس

 هوانقاف ركل ادب ناف امالث ") هونذأف ايش

 ىف لاقتنالاو ميفاخ رييغت ىلع نيطارشال ةردق الو ىل-؛ وبأ يضاقلا لاق ( لصف )ل

 هلعف اذا لامفالا بورض نم ابرضو تاك يلا هللا مهدلعي نا زوجي اسناو روصلا
 ليفت رب وصتلا لع ردلق هنا لاقف ةروص نا ةرونغ نم لاه رفقا لك مكتو

 َىرْخأ ةرودص ىلا هتروص نب يلام هللا هلت هلءفو هلاق اذا لوق ىلع رداق هنا ىتعم لع

 امنا ةروص ىلا ةروص نم اهلاقتا نال لا كلذف هسنن روصي هنا امأو ةداعلا رجب

 لمنلاع وقو لاحتساو ةايلا تلطب تضقتا اذاو ءانحالا قير#و ةينبلا ضقنب نوكي

 ىذلاو ( لاق ) كلذ لثم ةكئالملا ليكشت يف لوقلاو اهسفن لقنت فو هلا نه

 ةيحد ةروص ىف لثك ليربج ناو كالام نب ةقارس ةروص ير ومن سيلبا نا يور
 هرذقأ هناوهوان رك ذ ام ىلع لوم ايوس ارشب اط لثمتف انحور اهلا انلسرأف ىلامآ هلوقو
 وبأ :ىور ( تلق ) ىرخأ ةروص يللا هئروص نم ىلاءن هللا هلقنف هلق لوق ىلع ىلاعت هلا
 نع مهشه انئدح ةمثيخ وبأ انثدح لاقف ناطبشاا دياكم تاتك يف ايندلا ينأ نب ركب
 نا عيطتسب ال ادحأ نا لاقف رمع دنع ناليذلا انرك ذ لاق و رمع نب ريسي نع ىنادشلا

 مي اذاف ك<ترحسك ةرحس مط نكلاو اهيلع ىلاعآ هللا هناخ يتلا هتروص نع ريغتإ

 ها ناتياور امهلعاف اوملسا دق انج ةنيدملاب ناحرملا طقل ىف يذلا )١(

 ما ررحيلف انالث ءورذناف ناجرملا دقع يف يذلا (؟)



 نع مزاح نب ريرج نع يسدع نب نمم اندح يمدآآلاديزب نيد امدح هاونذأف كاذ
 مس لاق نالينلا نع 1و هلع هللا لص هللا لودر لثس لاق ريمع نب ديبع نب هللا دبع

 نع ديبع نب هللا دبع نع مزاح نب ربرج نع ةثاره نب مهاربا هاور و نجلا ةرحس
 ساو نع بتابش وبأ انثدح ساو ب دجأ انأدح سر ردانب لخ اندح «هلصوو ربا

 اصلا ىداتن نا لوغلا © انيأر اذا انيصأ لاق صاقو ىبأ نب دعس نع نسما نع

 ةنومي٠ ىلأنب راكب نب دمحأ انثدح ىدنغالا ناماس نب دمحم نب دم ركب ونأ ( لاقو )

 تّث اذا ىل ايزي لازب ال ناطيشلا ناك لق لاق دها# نع فيصخ نع ثاغ انثدح

 انيكس ىدنع تلم سابع نبا لوق ترك ذف لاق سا,ع نبا ةروص يف ةالصلا يملا

 نبا نا ىبتملا رك ذو كلذ دعب هرأ مف ةبجو هلو ا" مقوف هتنعطف هيلع تام ىل ايزنف

 بزإ امو لاق بزإ لاق تنأ ام لاقف هلَحر ةعدرب ىلع ناربش هلوط الجر يأرريبزلا
 بز) «”برهىأصان ىتح طوسلا ) دوعب هسأر ىلع هب ريضف نجلا نم لجر لاق

 اهاقتزا ةدنغ موش م لعفو ليي ىلع ردقت هما ىو ىلع روصنلاو لثغلا ىلع ةردآل اهماب

 كلذ اماو ناطب_ش وأ كالم ىبرملانا نونظي و اليخم كالذ نؤارلا كرد اهروص سس

 نم دحأ لقتي نا امأَف نب رظانال رشبلا لسعف دنع ىلاعت هللا العن تاداقتعاو تالايخ

 لاحم كالذف اهريغ ىلا ةقيقلا ىلع هتروص

 اهارن ال اهنقراو قاقر ماسجأ نجلا نا ةلزتعملا بعذ. نا انمدق دق 4 لصف )ل

 ناوةنمزالا نم هريغ نود ءايبنالا نامز ىف نجلا ماسجأ هللا 55 نأز وجب مدعو

 كالذ ىلع لدي و رابجلا دبع ( ىضاقلا لاق ) مهنامزأ ريغ يف هياع ام فالخب مهبوقي
 ميفثك هنا مالسلا امهملع دواد نب ناماس ةصق يف يللاعت هلوق نم مي ركلا نآرقلا يف ام

 مأ ناليغلا ناحرملا طقل يف ىذلا )١(

 ما ةيجو هلو ط ة-اب هرأ ماف عقوف ناحرملا دقع ين ىذلا (؟)

 : طوسلا طاةساب ناحرملا طقل يف (*)

 رخاتأآ صونلا راتلا يفو قءسو رخات لاو باب ند اصون صان حابصملا يش )5(

 غازورف يا هنرق نع صان لاقب



 بيراحلا نم ةقاشلا لامعالا هل نولمعإ اوناك ىتح هاوقو ممورب سانلا ناك ىتح هل

 مث انيثك اممج الا نوكي ال دافصالا ىف نرقملاو تابسارلا رودقلاو ناذجحلاو ليناعاو
 زئاج ريغ هناذ ءايبنالا نامزا:ريغ يف مهماسجأ فيثكتو مهايا هرادقا اماو كلذ دعب لاق
 باتك ىف .؟ ال نب مسماقلا ونأ ( لاق ) ةداعإل انعقن نك نا“ يللا يدوب كلذ نال

 ىرب هنأ عزب نم هنلادع هل لسن الو هتداهش درت [رممو هداهشلا ىف هداعزلا بيس
 دادحلا دفحأ نب نسملا“ ”يلعوبأ ىلا (بنك ) اناوخا مهنم هل نا ىعدي و انايع نجلا

 يرتسألا نمحرلا دبع نب دم انث ظفاحلاهللا دبغ نب رجحأ ممن وبأ ىنربخأ» 5 ناهمصصأ نم

 تعم ةلمرح هنظأ يرتسألا لاق انباحصأ ضعب تعمم فالغلا بوبأ نب ىبح انث

 هن ميركلا هيانك يف ىلاعت هللا لوقل هتدابش انلطبأ نجلا ى ري هنأ عز نم لوقي يفاثلا
 نب دمحأ نع هيقنلا لضنلا نب دمم ىنأن أو« مهنورت ال ثوح نم هليبقو وه 5 ارب
 دع انأ لاق ةزاجا قيشر نب نسحلا انأذأ يماسلانمحرلا دبع وبأ انأ ظفاللا نيدسملا
 معز نم لوقي ىهفاشلا تعمس لوقي ناءلس نب عيبرلا تعمس ىورحلا دحأ نب نمحرلا
 هليبقو ره اري هن | لوقي ىلاعت هللا نال هيدا 20 نجلا ىري هنأ ةلادعلا لهأ نم

 ابن نوكي نأ هي ثيح نم

 هللا نا ملعاو داشرالا حرش يف عنفملا ىف ىر ءاصنالا مساقلا وبأ ل لاق 4 لصف ٠

 ىف امهننب نباب اك لاكشالاو روصلا يف سنالاو نجلاو ةكنالملا نيب نباب ىلاعت
 ةذط مما ناسنالاو ناسنا وهف ًاطابو ًارهاظ نادنالا ةينب ىلغ لصح نف تافصلا
 لهأ لاق ةيالا ةلالس نم ناسنالا انقلخ دقلو هناحبس لاق امك اهد_داشن ىتلا ةلجلا

 هياتبن جاشمأ ةفطن نم نامنالا انقلخ انا ىلامت لاقو ةاملاو حورلا هيف اةخ ريسفللا
 هردقف هفاخ ةئطن نم هفلخ 'يش ىأ نم هرفك ١ ام ناسنالا لت يللاعت لاقو ةيآلا

 ىلع لدت اهلاثماو تاياالا هذهو ةركلا ءاش اذا 3 هزي اق قانا 6 هر ليبسلا م

 نم دب الو نيطلا ن نم قاخم مل حورلا ناب حورلا وه ناسنالا لاق نه لوق نالطب

 ىلا كاملا ىلاعت هللا بلق ناف رشنت الو ربقت الو هلئاق 7 ىلغ توع : ال اهماو ةنطنلا

 ةينب ىلا ناطبشلا باق ول كلذكو اكلم هنوك نع 0 انطاب و !سهاظ ناسنالا ةينب
 كلملا وأ ناطيشلا تا لاق نه سانلا نمو اناطيش هنوك نع كلذب جرم ناسنالا
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 ىلأ نب ديلولا نب ا خر نب ماشه انثدح ماشه نب مماقلا اندح ناطيشلا

 قوالا نيملسملا ع نم ثبب لهأ نمام 0 هيو نغ هيبأ نع ىشرقلا بئاثلا

 عضو اذاو مي هم اودغتف اولزن ا عضو اذا نيماسملا نم نجلا نم مهدي فقس

 نمحرأا دبع وأ انثدح د دواد ىنأ نبا(ل |ةو) مهتعمجب هللا مفدي مب هم اوُشعَتف اولزن ممءاشع

 ضرع نا هنال ةعولايلا م يف لبن ال لاق مهاربا نع ةريغملا نع ماه انثدح يمرزالا

 نع ديعس نع باهولا دع انث كلام أم نب يح نب ذدحأ اند «هجالمل دشأ ناك 'يش 6

 نع مقرأ نب ديز نعو ةرعثم دنع لومينا ا ال لاق. نسما ىلأ نب ديمس نع داق

 ءالحللا ؟دحأ ىلإ اذاف ةرضت شوشملا هذه نا لد نأ ماسو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 هاور وهجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور ثابللاو ثبحلا نم كب ذوعأ يا مبالا لقيلف
 لغدب ' نا 0 دا 1 اذاف : 0 00 هل 0 هحيحص يف ناب> نبا

 يورو هلا مس 0 0 0 د ا 0 طع هللا ىلص لل

 هذه نا 3 عوز هياع هل هللا ىلص للا 00 نا قا تب لل > ع ند هعداج ف قازرلا دعب

 (هلوقو )ثنابخلاوث خا نم كب ذوعأينا ميلا لقيلف ؟دحأ !, 0 اذاؤ ةرصخ شوشحلا

 هتروع نو ربالف هراص صن أ نع بج ١> ءاعذلا اذه ىلخملا لاق اذافن 1 ااهرضح ىنغي ةردحم

 هاورام: ءالخلا| نايت إ دنع سانلا تار وعىلع نجلا عالطا ىلع لدي« لصف إلا ٠

 لاق هللا مس لوقي نا ءاللعا "5 دحأ لخد اذا يتمأ تاروعو نجلا نيعأ نيب ام
 ”تيحصلا يفو ٠ ٠ ىوقلاب س مل هدانسأو هدولا ده نما 4 رعن ال بي رغاذه يذمرتلا

 يلا ميلا لاق ءالحلما لخد اذا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآك نأ ثردح نم

 م ناك لاف هلاس يف روصنم 60 كووس هآورو ٠ ثنايذعاو كيلا ند كب ذوعأ

 ثنايحخلاو ثيمحلا| نع كب ذوعأ ىلا مهللا هللا م

 : حافبءاشعلاو ه ادفلام عاط او " لادلا عم ةحوتنلا ةءدعملا نيغلاب ءادهلا )0(

 رمكلاب ءاشعلا تو هب ىثعشي ىذلا ماعطلا دملا و حت ةغأاب 5 حارصم ا قي نيمعثأ

 مهدحأ ناجر لأ طقل ىف يذلا (؟) ها ليللا مالا لوا دع



 هيلا ل 1 حال 3س صح دس هدم
 شوشحلاو تاماجلاك تاساجناا عضاوم يف نجلا د_جوب ام بلاغو (لصن)

 ةيناطيش مطاوحأ نوكتو نيطايلا ممم نرقت نيذلا خوبشلاو نيماهلاو لبازملاو
 هامل 50 نيطايشلا ا يه يتلا ن .؟ امالا هذه ىلا 00 0 ةيناهحر ال

 ةنظم امنوكب يهنلا لاع نم مهنم ءابقفلاو نيطارشلا ىوام انا امف ةالصلا نع يهملاب

 0 8 ىف ةلعلا نا حيحصلاو 10 لقعي ال دعت هن لق ن ند مهنو ةساحنلا

 نأ عم كري كرشلا يلا ةمي رذ كالذ نا ةربقملا ىفو نيطاولا 5 0 كلذ وينو لبالا

 مف نيذلا 2 لالضلا لهأ نا دوصقملاو نيطاشلا 10 1 نوكت رباقملا

 اريثك ا ا مهو تاذغاكم اناوحأ مهو يعرشلا هجولا ريغ ىلع ةدابع ودهز

 اهمف مهلع لزنت نيطابشلا نال مف ةالصلا نع ىهن يتلا نيطابسثلا عضاوم ىلل
 يدباع مكتو مانصالا يف لخدت تناك اكو ناركلا ت طاذم اي رومالا ضغب مهمطاخمو

 سمشلا دابعو مانصالا داب“ ندد امو ةرحسلا نتنتاك باطما ضب ىف مهناثتو مانصالا

 0 اهسانت اهما نونظي ينلا تاداعلاب اهودبع اذا يك اوكلاو رمقلاو

 يضع دقو |( كلاساعو , ارم نطاق مهملعلزنت دقهناف كلذ ريغو روخميو

 0 أ هلووهيب نم ضعب بلج اماو هضاىما وأ مهضعب لتقام ل. م,جتاوج ضعب
 فاعضأ ف اعضأ نوكي دقلب عقنلا نم مظعأ كلذب مل لصحي يذلا ررمغلا نكلو للملا ٠

 تاوصلاب رعأ ىلع هللا و عفتلا

 ٠ عساتلا بالا «

 ) (وننالا لزانع تيلاب نيطايشلا عنمي ام نايب ىف

 اذا لوك ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر مس هنأ رباج نغ دواد وبأو اسم يور

 ثيبم ال ناطيشلا لاق همامط دنعو هلوخد دنع هللا مسا رك ذف 2 لجرلا لخد

 ءاشملا منكر دأ لوقي هماعط دنع هاك ذب ذي لو هلوخد دم ءارك ذ اذاو ءاشع الو

 ٠ ءاشعلاو ثدملا 3 لاق هلوخد دنع هللا مسا رك ذي ملاذاو 5 ثتيجح الو

 م



 *( رشاعلا بايلأ م

 ( نجا نم نيرقلا نادب يف )
 رح مشو هيلع هللا ىلص الوعر نا تاع دخن أهريغو دمحأو سم كور

 رترغأ ةشئاعاي ركالام لاقف ا أم ىأرف ءا لاق هيلع ترغف تاق البل اهدنع نم

 كن يش كذخأفأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوهر لاقف كالث» يلع لم راذإ ال ىلامو تاقف

 هللا للا كعءو تاق ناسا 0 0 حل لاق ناطيش حم وأ هللا لوسر ان ت اقف

 لسأف هيلع ىف :ناعأ رخآآ ظفل يفو ملسأ ي ىتح هيلع ىنئاعأ لجو زع يبر نكلو معن لاق
 نودي رب ىضاملا لعفلا ب هل ىلع م اسأف فلوخ ها .ه ورأأ ةءاع( يل اطخلا ناملس وبأ ا (

 لو ناكو هرش نه ل_ءاف 1 هناف ة ةاليع نب هلا دك ناطيشلا نا

 رثأ رظي وهو نسح ةنيبع نبا لوقو ىزوملا نب جرفلاوبأ ( لاق ) مسي ال ناطبشلا
 هاور اموهو ا مع نع ا لوقدرب ها دوسان ثيدح نا كلا 6 ناطيلا ةفلا ةدهاجلا

 * لكر ذقو الا دخأ نمام مكنم ملسو هياع هللا يلصهّللا لوسر لاق لاق لبنح نب دمحأ

 نكلو ياياو لاق هللا لوسر اي كاداو اولاق ةكالملا نه هنرقو نجلا نه هنيرق

 هني رقاب لكو دقو ايلا 1 نم م ةياور يو قحي هلا 0 الف هياع ىنناعأ يلاعت للا

 سيف ملسأت هيلع ىنئاعأ ىلامت هللا نأ الا انأو لاق هللا لوسر اي تنأو اولق نحلا نم

 لمت وناطيشلا م السا هر ظو ىزوحدلا نا لاق مسمهجار خاب درفن ا ريخ ايلا قت

 نب لاس م0 هرع نايس اذ ”دح ىلأي ردلا فدسوي نب دم ( لآقو ) رخآلا لوقلا

 . ام ملسو هيلع الا لح هللا لور لاق لاق ةوعسم نيرا دبع نع 00
 لوسراب كاياو اولا ةك للا نم 1 نما نم هر هعمو ايلا دحأ ن

 ىور دقو ري الا ىنرمأي الذ رسأف هيلع ىنناعأ يلامث هللا نكلو ىاباو و هللا

 كو اولاق ناطيش هلو الا 0 سبإ هعفرب قراط نب كيرش ثيدح نم ًاضبأ

 نأ ل دلوااو عكووبأ حارجلا هاور لسأف هيلع ىنناعأ ىلاعث هللا ناالا يلو لاق

 مالسا درو دقو( ت تلق كح نع ةقالغ نإ دايز نع نيرخآ ىف ةناوءوبأو روث
 لاقف لئالدلا بانك ىف معن وبأ ظفاملا يورف ليوأتلا لمتحيال احب رص ىوبنلا نيرقلا



 اه : ' ١

 نب ذم انثدح الق هللا دبع نب مهارباو ىروباسينلا ىب 4# نب د بج نب مر
 الاق ج رغلا نب دمحم نب هللا دبع اندح فار نب دمحم 00 ) 3 دابع نب ةيوه

 نب ىحي انثد> ةمرص نب ربا انادح دك راعج وب أ نابأ نب ديلولا نب دمحم انادح

 مدآ ىلع تاضف ملدو هيلع لل ىلص هللا لوسر لاق لأق رمع نبا نع مفان ن هرع مل رعس

 0 ىجاوزأ ن كو ا ىتح هيلع هللا ينناعأف ارفاك ىناطبش ناك نيتلصخم

 يلص يبنلا نيرف مالسا يف حب ف اذهف هتئيطخ ' )ىلع انوعهتجو ز وارفاك مذآ ناطيش

 هلع هللا لص نوكيف م او هيلع هللا ىلص ينلا ني رقب صاخ اذه ناو سو هيلع هللا
 0 >ارق مالسأ امهعم دعو نيتلصخ م 51 ىلع تاضنف هلوقل هني رق مالساب مَ مو

 اذور ايف ناكو نب رقلا ىف هفاس مالك ع 0 يف رآث هلا 0-5 ف يواحطلا ر هج وأ

 لودر 55 نا لمتحي دق ام نيثيدحلا نيذ_هيف ملسو هيأع هللا يلص هللا ل لودر نع

 هيف ناك نوكي نا لمتحم و سانلا نمهاوس نك كلذ ىف ناك دق سو هيلع هللا لش هللا

 ىلع لدي ام هيف له نيثيدحلا نبذه ىو نم بارا اذه يف يور ام انامأتف مهنالح

 هداس قاس 3 ءاحر نب هللا دبع انثدح لاق انثدح دق اذهف اند جوف كلذ نم 'يش

 د15 كفو الا دحأ نه كه ام لا لسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع دوعسم نبا نع

 فرمأي الف ملأت هيلع ىنناعأ يلاعت هللا نكلو ياياو لاف كاياو ليقف نحبلا نيد
 تاررغملا ىلعاولخدت ال ماسو هياع هللا ىلص يبنلا انل لاق رباج نع هدنسب قاس منريخب الا
 كلو بر لكلا لومر ( كلاي دلا ىرحم 02 ىرجب ناطيشلا ناف

 لوسر تدقف ثااق اهنع هللا يذر ةثئاع نعددنسإ قام مث ملدأ ءاف هلع ىنناعأ ىل اع هللا

 هبلع هللا ىلص هللا لوسر تدجوف يب 1 ىلع يم» ناكو ةلبأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 نر. هللاب ذوعأ لوقي هتعمسف ةلبقلا هعباصأ فارطأب البقتسم هيبقع اصار ادجاس ملسو

 ةشلاعاي لاق فرصنا املف كيفام لك غابأ ال كنه كب و كنب وقع نم كوذعب و كطخس

 تنأو تادف ناطيش هل الا يمذأ ن نم ام لاق ناطيش كل كلامأ تلات كلن اطيش كذخأ

 رغعج وبأ ( لاق ) ملسأف ب ينناعأف ىلاعت هللا توعد يننكلو انأو لاق هللا لوسراي

 هءاغ انوع ناحرملا دقع يف ىذلأ )00(



 و يا او
 اواو سمانا رئاك ىلا اذه ىف ناك دقملسو هيلع هلا ىلض هللا لوسر نا اننرعف
 هنم ةمالسلا يف مادو هيلع هللا ىلص راص ىتح هل دما همالسأب هيلع هناعأ ىلع هلا

 لوسر نع يور لوك ( لق ة لق ناف) هسنج نم هعموه نميف سانلا نه هريغ فالحب
 امعو هنع براضتلا عافترا ىلع فقوب نا بجي ام ىثبابا اذهىفملسو هيلع هللا ىلصدللا

 مسي يكل هناطيش مالسا ن هرم هب صخ ملسو هيلع لص هللا لودر ناك دق امم تيور

 0 هيلع هللا ىلص هل لوسر نا ىراصنالا ىضزالا يأ ثيدح كاذ فل ةودنم
 سجاو نم ذوعأ يلا مهللا ىن> تءضو هللا مد لاق للا 6 هةر خا اذا ناك

 هللاو اندنع اذه هل (ليق ) ىلعالا يدناا ىف ينلءجاو يئازيم لقثو ىناهر كفو يناطيش

 نوكينا لاتبارمأ املذ هن طيش مالسا لق ملسو هيلع هللا يلد هللا لوسر ند ناك ملعأ

 ملعأ ىللاعت هللاو هيلعوه» ىذلا 3 عم كالذب هيف ىلاعت هللا اوعدب مالسلاوةالصلا هيلع
20- 

 “و رثع يداحلا بابلأ »

 4 نوب رشب و نواك أي نجلا نا ناب يف )ل
 ( تلق ) لمفا اك نوحك انذإو نوبر مشي و نواك أب نججاو يلعب وبأ ( يضاقلا لاق )

 عج نا ) اهدحأ ) ةعب ةعارأ ىلا عرفتتو لاوفأ ةبال مج رشو نجلا لك أ يف سانال

 0 ميما 0 7 ىلا املأ ! طقاس 0 ادع هو نوب رشي 0 نولك ال نجلا

 ىف 1 اذه باحصأ فلتخاو نوبرشي و 00 نجلا عي#جنأ (ثااثاا) هك نع

 اذهو مابو دم ال ماو رتساو - مهم رشو مهلك | مهمل لاقف مهم رشو مهاك |

 هنيرقمالسا نم ىور امنيبنإ لاؤ لأ لصاحو دعبلانم ةياغ يف ةرايعلا هذه )١(

 ناك مال لاو ةالصلا هيلع هنا نم 0 امو ري4لاب الا هل رم مدعو مالسلاو ةالملا هياغ

 همالسأ ىذتفم ذافاننو براذت ثي دحلا للا ى :> تءطو للا مدل لاق ةءدذم ذخأ اذا

 ءاعدلا اذه يلا ةجاح الف هنم نمأم يف مالسلار و ةالملا+_ِلع هناريخلابالا هل هرمأ مدعو

 ةالثعلا هيلع هئاعدنأ كلذ نع باوجلا نصاحو كالذ نالثخ هاعدلا اذهب وعادي هنأ يضتقمو

 رعأ هللاو ها هنبرق مالسا ىلبق ناك كذب مالسلاو
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 وه لوقلا اذهو ماب و غضم مهب رشو ميلكا أ 22نورخآلا لاقولبلد هل ضونيال لوف
 مهعلبو موعص# ىلع لديو ةّ# رصلا تامووعلاو ةحيحصلا ث ثرداحالا هل دبش يذلا

 رك ذ الف هعم لك أي ناطيشلا لازام هيفو دواد يبأ ةياور نه . يدع نب هاا 2
 ىل آلا باء ىف ىلاعت هللا ءاش نا دلك تدل ىنايسو هئاعب قام ءاقتسا ىلا هللا

 نب مساق ' نتددحح ناريس نب ثراولا دبع انثدح ربلا ك.ع نب رمع وبأ ) لاقو ( هدعل

 انثدح يماسلا جضاو نب بيسملا انثدح ىنشحللا مالساا دبع نب دم انثدح غبصالا

 هبينه نب بهو 87 (لآق ( لقعم 2 دمصلا دع نع ىرغطلا لع ت محلا

 سان> أ 5 لاقف نودك ايو نوبرشد و نواك ا لهو 2 نا ن ء لئسو لوس

 سانجأ مهنهو نودلاوتب الو نوبرشب الو نولكصأ, ال حير مف نما صلاخ اماف

 0 برطقلاو لوغلاو 3 مم“ نرد 51 35 ا نوك

 لك لاقف داؤلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس نحلاا نا نيدي>مصلا يفو هكالذ

 مهباودأ فاع ر عل لكو امل نوكي امرفوأ ىدحأ 3 يف عقب هيلع 51 مسا رك ذ مظع

 لهنا لوسز ىو دلو 4 ارق ارطح هرم ليلا نا ءريض يف نس

 كلت قو نجاا نم - اوخا داز هنا لاقو ثورلاو مظعلاب يحاتس نا مسو هيلع هللا

 0 يفأ هد لعتم ثا :داحا ىف ثورلاو مظعلاب 50 نع ملسسو هيأغ هللا ىلص ةيهم

 يجنن كن 3 لوب 9 طئاغب ةلقأا لقتس نا انام لق يسرافلا ناملس ن ع هريغو اك

 قو٠ مظع وأ عيجرب جنس ناو راجحا ةثالث نم لقاب اد يجلس وأ نيم

 مظعب حست نا لصو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىبهم لاق رباج ع ني توا [ حتما

 للفقو ٠ هريغو 6 نب ا ىف كلذ نع يملا درو كالذكو ٠ ةرعل ا

 نجا يع اد ىناأ لاق صو هيلع هللا ىلص يبنلا نا دوعشم نبا ثيدح يف كاذ هلع نيب

 لانو مهارين راثآو مهراثا اناراف انب قاطناف لاق ن :ارقلا مملع تأأرَكف ةعم ثيهذذ

 ةرعل لكو اخس نركي ام رفوأ كيديأ يف عقب هلع هل مسا رك ذ مع لك مل لاق دال

 مكناوخا م امط اممنال امهم اوجنت الف ملسو هيلع 1 يلص يلا لاقف مباودل فاع

 ىلمأتف هيلع صني مل هناذ عبارلا لوقلا وه اذه لعل (1)



 ال

 لسودبلع هللا يلص ىنلا مم لحي ناك هنأ ةريرره ىلأ نع هريغو يراخبلا حيحص ىفو
 ىنغأ لاقن ةريرهوأ انا لاق اذه نم لاق اهم هعبتي وه امييف هتحاحو هئوضول ةوادا

 ' قلت ىلوت فرط يف اهامحأ راجحاب ةتتأف ةثورب.الو ظن ىتتأتالو اهب لضفتسا ًاراجحأ

 لآق مظعلاو ثورلا لاب ام تلقف تيشم غرف اذا ىتح تفرصنا مث هبنج يلا تعضو
 هللا توعدف دازلا ىنولأ ف نجلا منو نيبيصن نج ىناتأ نيح هناو نجلا مادط امه

 اماعط !مماع اودجو الإ ةورب الو لفعب اورمب ال نا مل ىلاعت

 يفهظناو هيلع هللا مسا رك ذ مافع لك ملسم باتك ىف ثيدحلا ظنا ( لصف ١
 ىنعم يلع لدن ثداحالا رثك أو هيلع هللا مما رك ذي مل مظع لك دواد ىلأ باتك

 ىرخآلا ةياورلاونينمئملا نجلا ىف سم ةياور ءاملعلا ضع ( لاو ) دواد يأ ةياور
 ثيداحالا هدضعت حيحص لوق اذهو ىليبسلا مسأقلا وبا ( لو ).نيطايشلا ق> يف

 هياع هللا ىلص هلوق اولوأتو "7 برشت الو لك أت ال نما نا معز نم يلع.در هيف اذهو

 يبرعلا نبا يورو هرهاظ ريدغ يلع هلامثب برشب و هلامثب لك أي ناطيشلا نا لسو
 ذا شي سو هيلع هللا يلص هللا لوسر عم انا انيب لاق هللا دبع نب رباج ىلا هد:
 ىنلا لاقف اذه وم وأ هيجانت اهنأكو هنذأ نم اهاف ثندأف هبنج ىلا تماقف ةيح تءاج

 ' 1 نأسا نم لجر هنا يبريبخأف هتأسف رباج لاق تفرصناف ين لنمو هيلع هللا لض
 مدقت دقو اقزر كلذ ىف ان لءج هللا ناف ةمرلاب الو ثورلاب اوجنئب ال كتمأ سم لاق“

 نه مهني فقس ىفو الا نيلملا نم تيب لهأ نه ام لاق رباج نب ديزب ثيدح
 اوشعتف اولزن ممءاشع عضو اذاو مهعم اودغتف اولزن مهءادغ عضو اذا نيماسملا نم نملا

 عيمج نا | ودارأ نا برمشن الو لك أت ال نانا نول ئاقلاف مهنع مه هللا عقدي مهعم

 ناو ةحيحصلا ثيداحالا هتمهداصمل طقاس لوق اذبف نون رشي الو نواك أب ال نما

 يضتقت تامومعلا نا ريغ لت ووف نوب رش الو نولك أي ال مهنم افنص نا اودارأ

 ( لاق ) مم.رمشو مهلك أى ثيداحأ باوبالا ىف ىنأيسو نوب رشي و نواك أب لككلا نا

 . نوك عنب الك برششي و لك أي نمم نوكي نا عنتمب ال قبقرلا نوكو رابجلا دبع ىضاقلا

 يف آلا بابلا يف ليوأتلا اذه آيس )١(-



 مهملع يمل نا اتاماو لاو لكلا يم رزتتسلا كلن ١ . انيطل فيطلا

 يف ةيورملا راخالاو كلذ ىلعأ») ةالصلا ل هأ عاججال نوب رش الو نر مالسلا

 معأ ىلاءت هللاو قاقر ماسجأ مما نولك أي ال مهما يف مهملع لوقت انا ال كاذ

 *( رشع ىناثلا بابلا )4

 ( هلاشب تريشي و لك أب ناطيشلا نا نايب ىفإل
 لوسر نا رمع نب هللا دبع ثيردح نم ىذمرتلاو دوادوأو كامو للسهم ىور

 ناطبشلا ناف اهب نب رشي الو هلامثب متم دحأ ناك أي ال لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىورو ٠ لس 0 2 "نذْخُأي الو ديرب مان ناكو لاق اهب برشيو هلامشب لك أي

 هيلع هللا ىلص هللا ل ص

 ناطيشلانافهنبعب ظعبلو هنبعب ذخأيلو هنرعبرشيلو هنبع لكأيلف ؟دحأ لك ا اذا
 ثيدحلا اذهيف رمعوبأ ( لاق ) هلامثب ذخأي وهلاشب يلمعي و هلامثب برش وهلامشب لك
 هلم ناك امو ثيدحلا اذه موق لمح دقو نونرشيو ند نبطايشلا نا ىلع لياد

 هبحم لك أ لاثلاب لك الا نا يأ هلشب لك أي ناطيشلا نا هلوق يف اولاقف زاملا ىلع '

 نأ ىأ ناطيشلا ةمع ةماملاب ")طامتلالا يفو ٠ ناطيشلا ةنيز ةرجا يف ليق 5 ناطيلا

 لامشلاب لك الا ىلا وعدي كلذكو اهلا وعدي و ناطبشلا اهنيزب ةماعلا كال لثمو ةرمخا

 هش لمخل ىنعم الو 'يشب سيل ىدنع اذهو رعوبأ ( لاق ) هنيزي و لامثلاب برشلاو
 ناطيشلا لك أنورخآ ( لاقو ) ام هجوب ةقيقملا هيف ثنكما اذا زالا ىلع مالكلا نم

 ثنجلا ىوذل مكبلاو_خ ءضملا اهاو علب الو غضم ال حاورتساو م هنكاو خيحص

 ( لق ) لالا ىف اكسراشم كلذب نوكيو لاش ةج نم همسشنو ةحاورتسا نيكيو
 دالوالاو لاومالا ىف مهكراشو ىلا هللا لوقيف لوقي لبوأتلا معلا له أرثك ا رمع وأ

 ملعأ ىلاعت هللاو انزلا ىف دالوالاو مارحلا ىف قاذنالا لاومالا اولاق .

 ةلبقلا لهأ ةالصلا لهأب دارملا )١(

 ررحءاف ةماعلا ص اعتفا يفو ناحرملا طقل يف يذلا (؟)
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 » رع كاائلا بارا 00

 هللا ىلص هلل لوسر عم 0 اذا 5 ىور

 ا'رسغح اناو هدب م نوه هللا ىلص هّللا لودر أدبي يف ا ,ديز 2 سو هيلع

 لودر ذخأف ماعطلا ف اهدي عضنل ترهذف مف 5 اهنأك 0 ءاذ 8 هعم ٌةرد

 هديب ذخأف هذب +, عضيل بهذف عفدي أك ىلر ءا ءاجمأ اهدي ملسو هيلع هلل ىلص هللا

 ميسا رك في ال نا ماعطلا لحتسإ ناطيشلا نا سو بلع هلل لسه لوغر لاق
 هب 0 ىنارعالا 0 ءاذ اهدي تذخأف امب لحتسيل ةيراجلا هذهم ءاج هناو هيلع

 ىشء نب هع نع دواد وأ كورو ٠ءاهذب . عم ف هدب نا هيب ىسفت يذلاو

 ملسو هيلع هللا سس هللا لوسر ناك لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوفر تاحعأ ند للجد

 _ لاق هيف ىلا اهمفراماف ةمقل الأ هماعط 01 ىتح مس و و لك أي لجرو الا

 بتاطيشلا لاز ام لاق مث سو هياعللا ىلص هللا لوسر كححضف هرخآو هلوأ هللا مسب
 بانك يفاندلا بأ نب ركب وبأ ( لاقو ) هنطب يف ام ءاقتسا هل هللا ميسا ركذ الف هعم لك أي

 انندح يزاراا ةمطاف ىنأ نب نب ىسعغ انثدح س ردا نب ل 3 ناطيشلا دياكم

 ةبلمث ةيلع لخدف يرلا ىماق ديعس نب ةسنع دنع ت :5 لاق ىلحعلا لينن نب ةيواعم

 0 1قكب رشا ىلإ : عضأ ت تنك لاق تيأر ام دعا اه يحلل لاق لد حا

 - ناك انلف سي هيلع تأرقو ًابارش تعضوف ايش هنم دجأ لف ت تئِج رحسلا ءاج اذاف

 دبع أ هاورو 0 تبلا لوح رودي ىمعا ناطيشلا اذاو هلاح ىلع هتيأرف هن.مدح رحسلا

 لور ذخأف هدي عضيل بهذف عفدي امناك ىلارعا ءاك ناحرالا طقا يف يذلا (1)

 ماملعلا يف اهدي عضتل تيهذف عقدت اعاك ةيراح تءاج مْ هدب سو هي هياع هللأ ىلص هللأ

 / ىذلا ماهلعلا لد: سل ناطشلا نأ لاق أه دس 5 و هيلع هللا ىلد هللا لوسر دخأف

 ةيراخا هذه ءاجوهدس تذخأف هي لدتسل ىبارعالا اذهب ءاج هناو هيلع هللا مسا 17

 ءا احس عم ىدب يف هدي ناو هديب يسفن يذلاوف اهديب تذخأف 1 لست



 فت
 اندح يزاراا ة ةعرز وب انثدخ لاف بئاحعلا بانك ىف ىورهلا رذنملا نب دم نمحرلا

 لودر نا ةرب ره ىلأ نع ىذمرتلاو دواد وبأ قىورو هك لف ةمطاف ىلأ نب ىدبع

 تأ نه مف ىلع ةورالحات ساحل ساسدح ناطيذلا نالاق و هيلع هللا ىلص هللا

 أ ىلاءتهللاو هسن الإ نمولي الف 'ى + هباصأف رمغ ير هدب ىفو

 /” اعط ول إنا ل

 ( نودلاوّتب و نوحك انثي نجلا نا ناب ىف )

 مهنم يفأتي هنا ىلع لدي اذهو ناج الو م يف سنا نهممطإ 6 هللا ( لاق )
 بيذهم ىف ربرج نبا ( لق ) اهضفا اذا ًاغمط اهتمظ لاقي ””ضاضنفالا وهو ثمطلا

 نم ةيمدت همم نوكي ىذلا عاجلا وه ثوطلا مرعب لاقف ثحطلا ىف اوفلتخاو رأث لا

 (لاقو) ثطلاوه عاملا نع ىننالا جرف نم مدلا كلذ لوقنو عاجلا نع ىثنالا جرف

 كرمط ام لوقتامنا اعامم برعلا رع لئاق كلذ حو ةرسشاملاب سملاوه ثءطلان ورشا
 ةي لاو لاهنت ضيحلا وه مطلا نورخا (لاقو) طق لبحهسصام ع طقليحريعلا

 (لقو) 3 أ هلو رهاظ سملا يفهلامحاو ديعب ضيحلا لام>ا ( تلق ) ةثالثلا هجوالا ةلمتحم
 نوحك اذن ني مهما يلع ل أدر اذهو ودع 5 منو ىنود نم ءايلوأ هت رذو هنوذختتفا ىلا

 نم من ال مهنقرو لدالاو دلولا مه ةيرذلا ابا دبع يضاقلا ( لاق ) ةيرذلا لجال
 افيطل هدليام ناك اذا ةدالولا نم فيطالا ةفاطل منال 5 اقيقر هنودلي ام ناك اذا مهدلاوت

 اودلاوتي نا نم كالذ عنبالو لمأتلاب الا هتفاطال نيبثيالام ناويحلا يرئدق انا ىرت الا

 فيعاضت يف تيأر اهر فاشكلا ىف يرشخمإلا لاق ) افيطل هنوالاوتي ام ناك اذا

 نوكسلاف تاكس اذاذ تكر# اذا الا داحلا رسعبلا اهرب داكيال ةبب ود ةقيثعلا بتكلا

 كارفو نم نايف امرشم ةقفو ابنه "تدان كل نا 5 راوب

 ةراكملا ةلازا وهىذلا )١(

 ءااهب ت>ول تلا كدب املباقث يتلا ريغ ىرخا ةبج ىلا تاوحتاجنا ىنعمديلا نع ىأ (5)

 , (مكأ-ه) ْ



 ا وس نأ
 ىلع علطيو اهرمعب سعش و اهنفاخ ليصافتو ةنطارااو ةرهاظلا اهءاضعاو ا ةروص

 تت ماك ج اوزالا قاخيذلا ناحبسف رغصأو اممم رغصأ وهام هقلخ ىف لعاو 'هريمض

 نم ةطرنملا ةفاطللا معنه ال ةبب ودلا هذبف ( تاق ١) نودلعيال امو مهسفنأ, نمو ضرالا
 ٠ نوكيف نك هل لوقي نا ًائيش دارأ اذا همأ امنا 'ييش لك ىلع رداقلا ناحبسف دلاوتلا

 4 ع سماخلا باباا 9

 4« نجلا نياكت ناب ىف )

 يأبف ىلاعت لول نوبطاع نوفلكم ةعاجا دنع نجلا ربلا دبع نب رمعوبأ (لاق )
 نولكم مباك نما نا ىلع لكلا قبطأ هريسغت يف ىزارلا ( لاقو ) ناك لا

 نوذاكم نجلا نا رظنلا لهأنيب اذالخ مهنال راما دبع يضاقلا لاق ( لصف )
 ىلا ْنو رطضم مهما ةيوشحلا نع تاللاتملا نم هارك ذ امف ناسغو ناقرز يكح دقو

 مذ نه نآرقلا ىفام نوفلكم مهما ىلع ليلالاو ( لاق )ل نيفاكم اوسيل مهناو مهامفأ

 هذهوباذعلا نم مهل هللا دعأ ام رك ذو مرشو مهلثاوغ نءز رحتلاو مهنعلو نيطايشلا

 مراحل كتهو رثابكلا بكتراو يهنلاو ىعألا فلاخ نملالا ىلا: هللا ااعفيال لاصحملا
 هنأب ًاضيأ اذ ىلع لديو هفالخ لءف ىلع هتردقو كلذ لعفي ال نا نم هنكمت عم

 نوعدي مهناو ملاح نع نايبلاو نيطابششلا نمل ملسو هيلع هللا ىلص يننلا نيد نم ناك
 لق ىلاءث هلوقو نوذاكم مهنا ىلع لدي هلك اذهو كلذب نوضوسوب و ىصاعملاو رشلايلا

 ريغ ىلا ادحأ 7 كرشتا ناو هب انمآ هلوق ىلا نما نه رفن عمتسا هنا يلا يحوأ
 ىهنا نويهعم نور وهأم ممأو مهتيلكت ىلع هلادلا تاب اللا ند كاذ

 « رشع سدالا بابلا»
 ( مهلا ملسو هبلع هللا ىلص دمحم اني ةثمإ لبأ يبث نجلا يف ناك له ناب ىف )

 نهالا لسرلا نكن ملو لومتر طق نما نم نكي ملهنأ يلع افلخو افلس ءايلعلا وهج
 يب



 ا

 ةيدحاولاو د ,ءىلأو يباكلاو دايو رج نباو سايعنبا نعاذه ىنعم لقنو ىلا

 نا سابع نبا نع !دتبملا يف رشب نب قاحسا هر ذام يناثلاب ارا رخاوأ يف انمدق دقو

 هتعالإ ميمأوالور مهملا ثععب ىللامت هللا ناو فسوب هممسا مدا ١ لبق هل ابن اولتق نجلا

 لاق ناملس نب ديبع انثدح حضاو نب ىحي انثدح ديمح نبا ايد ل

 لاقت اسو هيلع هللا لص يناا ثعب, نأ لبق يبن نم مههف ناك له نجلا نع كاحضلا لثس
 مباع نوصقب 6 لعمر مكنأب م ؛الاو نكلا رشعماي ىلاعت هللا لوق ىلا مك ل

 (ريرجنبا لاق ) مث ىلب الق نحيا نم السوو سلا نم السر انا تلف ا قانا

 مهملا اولسرا السر نجلا نه نا ربخأ هللا نا اولاق مهناف كاحضلا لوقب اولق نيذلا امأو
 ًُي نأ زاج سنالا لسر مهنأ ينعي نجلا لسر نع هربخ نوكي نأ زاج ولو اولاق

 يلع لدي ام ىنعملا اذه دانف ىفو اولق نحلا لسر مما نود نينآلا ! لِعر نع هربخ

 ىف فورعملا وه كإذ نال ىلاع: هللا لسر منا م مع ربخللا ىنعع 5 نيربأعا نا

 دمج لبق ةتبأأ سنالا نم يبن نملاىلا ثعبي مل مزح نبا ( لاقو ) هريغ نود باطما
 دقو سو هيلع هللا ا “لا لاق دقو سنالا موق نم نا سيل هنال لو هيلع هللا يلص

 اورذنأ دق مهما يردن نيقيلابو مزح نبا (لاف) ةصاخهموق ىلا ثعبب ىنلا ناك

 نيد دلع مكنأ , ملأ سنالاو نجلا رشعماي ىلاعأ هللا لاق مهم ف ءاينثأ ماج مهنا

 هاور ام كاحضلا هلق ام يلع لدي و 4 تاق إل اذه كموب ءاق كلود ينأي | مكبلع

 ميكح نب يلع اند "'' م انع نب ديبع انئدح يفقثلا بوقعب نب دمحأ انثدح لاقف الا

 ضرالا نمو لق سابع نبا نع يحضلا ىلأ نع بئاسلا نب ءاطع نع كي رش اندح

 مهارباو حونك حونو كمداك م دأو كيبنك يأ 801 6 عبس لاق نرلثم

 لات دهاش هلو 12 كتاف ( نسح هدانا يوجدذلا انخيش لاق ى مت يدعو مهارباك

 نبو رمح نع ةبج ايدج ينبت ماو ةدخ نسملا نب لا دبع امدح عامل

 ضرالا نمو تاوعس عبس قلخ ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ىحضلا نأ ن :رع ةرص

 ثيدح اذه يهذلا انخيش لاق 5 ملضو هيلع هللا لص مع اربا و“ ضرأ لك ىف لاق نولثم

 سابع نبا نع لقن ام يلع ةب الا روهجلا لوأتو ةءأ هلاجر ماسمو يراخبلا طرش ىلع
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 مهلا ىلا هللا ٠ نأ لسر 0 لسر نا هادم 5 ديبع ىلأو 7 نباو دهاحمو

 نجلا نم ني يللا داو مدآ ىفب ند م ا 18 9 للاسر مالك اوعمسف

 ملعأ يلاعاو هن احس هّللاو ممو رذناف

 « رشع عياسلا بابلا »
 4 ملسو هيلع هللا يلص يبنلا دع 8-3 ىف نجلا لوخد نايب يف)

 ماسو هيلع هللا يلص ادع لعرأ يلاعت هللانا فنيا سملا فئاوط نم دحأ فلاخي م
 يلص هللا لوسر نا هللا دبعنب رباج ثيدح نم نيحبحملا ىف تبنو سنالاو نحاايلا
 ىبلا ناكو لاق نا ىلا يلق ءايبنالا نم 5 نوطعل 1 نو ثرطعأ لاقملسو هيلع هللا

 يعسم ىف نولخاد نجلا ليقع نبا (لاق) ةماع سانلا ىلا تعب و ةصاخ هموق ىلا ثعبي

 ةيورو ركف مبانجااو ةيورو ركف يذ ناويح ةعامج ساناا بغارلا(لاقو) ةغل سانلا
 ٠ نجلا نمو سنالا نه نوكيدق سانلا (ي رعوجلالاةو) كرم اذا سود سان نم سانلاو

 هللا يلص هلل لوسر لاق لاق هنع هللا ىذر ةريره ىلأأك ثادح نماشيأ نيحبحملا ىفو

 دوسألاو رمحالا نهدارملا ىنعملا ىف ءالعلا ت تناتخاو ذوسالاو رمحالا ىلا تنعي ماسو هيأع

 ةمدالا برعلا ىلعو ضايبلاو ةرمخا مجعلاىلع بلاغلا نال مجعلاو برعلا مه ليتف اذه

 لوقت برعلا ناذ اقلطم ضيبالاو رمحالا دارأ ليقو نجلاو سنالا دارأ ليقوداوسلاو

 نا ىلع داوسلا قالطا نا نجلا مهما لاق نم لوق ديدي و ءاضيب يأ ءارمح ةأسعا
 ه١ ءارسالا ثيدح ى اك ةدوسا اه لاقيحاورالاو حاورالل مهتمماشم رابتعاب حيحص

 دوعسم نبا ثيدح يفو «هينب مسن اماو ةدوسا هلامث نعو ةدوسا هنيع نعو مآ يأر

 نباثيدح نم ىءو» نبأ” ةمشر يورو ٠ هنيب و ىني تلاع ةدوسا هتيشغف نجلا هليل

 رمحا لك ىلاو سنالاو نجلا ىلا ثاسرأ لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع

 نجلاو سال يلا هللا لوسر دمع نا نوفاتخم الو ربلا دبع نبا م لاق )ل دوساو

 لسالاب اذكع ()



 م
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 لع 0 ءايدن الا رثاس ىلعو 1 0 هللا 1 ةموق ناسلب الإ 0 1 هريغو

 ىلا رعب لو هلع هلا لس هنزك ياناس ءالملا رك ذ ام اي رح نبا

 ةرورض انملع دقو ةبوسعلا يلع درلا ىف ا ف نيمرألا مامأ 6( لاقو ( نباقثلا

 سايعلا أ خيسشلا 1 لاقو ا نياقثلا ىلا را هنوك ىعدا و هيلع هللا ىلص هنا

 بجوأو نجلاو ا نيلقثلا ع. 2 ىلا سو 4 5 هلأ ىلد رم هللا لسرأ ة ةيكث نبا

 فترومرحي و هلوسرو هللا لاح ١ نوال ناو هتعاطو هب ءاج اعو هب ناءالا مهيلع

 هلوسروهللا بحأ ام اوبحبو هلوسرو هللا بجوأ اماوبجوي ناو هلوسرو هللا مرح أم
 هيلع هللا ىلص دم ةلاسرب ةحملا هباء تماق نم لك ناو هلوسرو هللا هرك ام اوهركي و
 هلاثما قديتسي اك ىلا هللا باقع قحتسا هب نمي 2 نجلاو سنالا نم * مشو

 ةباحصلا نيب هيلع قفتم لدا اذكعو لسا مهلا ثعب نيذلا نب رفاكلا نم

 مريغو ةعابجاو قيل لهأ نيماسلا ف 'اوط رئاسو نيماملا ة نيعباتلاو

 هب اونما مهمناو نارقلا اوما نذل نا نارقلا ىف ىلاعت هلا ربخأ دقو 4 تان )

 مث نيبم لالض ىف كئاوأ هلوق ىلا نجلا نم 1 كيرا انفرمص ذاو ىللاءت هللا لاق 5ك

 ةروسلا نما نم رفن عمتسا هنا يلا يحوأ لق لاقف كالذب سانلا رب_خب نا هرتمأ ٠

 ينجلاو ىلا ىلا ثوح.م هناو نجا لاوحاب نينالا ملعب كد لوقب هرمأف املاك :

 لاق م مهريغو نجلأب ا رح نهو هلوسرو هللأ ةعاط نم بو امو رخالا مويلاو

 ناكهنا اقهرمهودازف نحلا نع لاجرب نوذوعإ سنأآلا نم لاحر ناك هناو ةروسلا ىف

 ام رثك | ةيدوالاب نونوحخب 1 مهمآ نجلا نآأظم ةيدوالاو ىداولاب لزس سنالا نو لجرلا

 ٠ هل اههس نم يداوأ ١) ازه مظع ذوعأ لوي يدنالا ناكف ضرالا يلاعاب نونوكي :

 هيف لق يذلا جاجح نب رصن دلاو يباسلا ٠ ظالع نب جاجح نا ىور .
 جاجح نب رصن ىلا 8

 42 مف ب بكرا هل لاف سش+ وم فوء داوب ليال - مداأو 2 ف 33 مدق

 يكسالاب اذكه 0



 للا

 لوقي و بكرلاب فوطإ ىل.خ كباحص الو اناما كفن
: . 2-6 0 

 يكرو املاس بوُأ 2
 راطقأ نء اوذفنت نا معطتسا نا سنالاو رجلا رشعماب أرقي اثرا عهسف
 تأص اولاقف عم ئ شب رق رافك ربخ 2 مدق إو ةياآلا اينؤلاف ضرالا تاوهوسلا

 3 يع ءالءه همعسو هتععم دقل هللا لاق 0 لول ادم نا معزي اذهنا بالك أ

 نجلا تأر الو + فرع, ًادجسم اهب ىنبو ةسنيدملا ىلا رجاهو همالسا نسحو ملءا
 ءارعسأو مماعساب يئارلاو مزعملا نو. اذهمو مموتعو ما داز اهبديعتست سنالا نا

 0 ةسائرلا نم كاذب مهل لصحيف هنومظعإ نم ءاهمأب مهماع مسقي هناف رهكول

 سا نا نوداعي مو مط'وس ضع مثواه نا ىلع ملم أم ننالا ىلع

 اذا 0 رياك ا ةلزنع ناك ممم ذامتساو مط سنالا تعضخ اذاف ريغ ملفعأو موعمم

 مهموقأ نارقلا اوهاتسا نيذلا يلا لو 0 تاق إل هتجاح هل يقي مرغامالا عضخ

 حرص ملأ باذ دع نم مرج و مكب واذ نم نم م كل رفغي هب اًريغأو هللا يعاد ادذعأ انموقاي

 زجممب سيلف هللا ىعادبجي ال نمو رغنلا لوقو هب ناجالا مهدايقتاو مهملا هتثعب يف رهاظ
 نمثوب مل نم نا ىف يرسم نيبم لالض يف كئاوأ ءاباوأ هنود نه هل سيلو ضرالا يف
 قيفوتلاو ةمصعلا هللاب و ٠ رفاك وهف نا نم سو هيلع هللا ىلص يننلب

 * رس نهأثلا بايلا ٠

 ( نآرقلا مهعامساو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يلا نما فرص نايب ىف)

 / فيتث ريخ نه ملدو هيلع هللا ىلص هللا لودر. ضرأ (خ. قاحدا قنا (لاق)
 يلصِب لبالا فوج نم ماق ةلخنب ناك اذا ىت> ةك ىلا اجار فئاطلا نع فرمنا
 نجح لهأ نم رفن ةءيس ىل رك ذامف مهو ىلا- 57 هللا رك ذ نيذلا نجلا نم رْمثلا هب رذ

 ىلا اوباجأو اونءآ دق نب رذنم مهموق ىلا اولو هتالص نم غرف املف هل اوعمتاف نيدبصن
 ىلا نا نم ًارقث/كليلا انفرصص ذاو ) ىلامت لاقق هيلع مهربخ ىلاعت هللا صقف اوه ام



 نم ةصقلا رخآ ىلا نجلا نم رفن عمتسا هنأ يملا ىحوأ لق ىلا لاق مث ( ملأ هلو5
 هللا لوسر أرك ام لآق سابع نبا ثيددح نه نيحيحصلا يفو ٠ةروسلا هذه ىف مهربخ
 ةفئاط ىف ملسو ةيأغ هللا لص هلل لودر قات هنا مهر الو نجا ىلع م معبر هيلع هللا يلم

 لسرأو“ ءاسلارب خ نيبو نيطايذلا نيب ليحدقو ظاكع قوسولا 1 هباحصأ نم
 ءامسلا ربخ نيب و ذنب لوح اولأق مكلام ١ ولانذ مب هوق ىلا نيطايشاات ه>رف برشا مهلع

 عيطرألا قراشم اون رمؤاف ثدح ئ“ ْن' الإ َِك دام اولا 00(

 نيدماع ةلدشب وهو مسو هياع هللا ىلص يننلاب ةءابم 000 نبذلا رغنلا رث )0 اهمرانمو

 اذهاواقو هل اوه.:- نآَرقلا اوممس املف رجفلا ةالصهبادصأب يلصي وهو ظاكع قوس يل
 يملاعأ 1 لزاف ة هب لا ١ :هوقأن اولانؤ موو يف أوءجرف 9 ءامسلاربخ نيب و انذدب لاح ىذلا |

 اذهو ( تاق ) ( نا نم رغ ' عمتسا هنأ ىلا ىحوأ لق ) ملسو لعل يلصاياا

 ىفا هب درب و رجفلا ةالصيف ةرالتلا اوعمتما ثبح وعامل اعف هللا د لع ن. ىنذلا

 ارقن كيلا افرهذ ذاو ىىلاهل هلوأ يف لو سارع نبا نا هياع لد اطعم ةوالتلاو 5

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مها نيبيصن نج نم ةعبس اوناك لاق ةيالا نما ن
 هوعمشسا ثيح الا ماسو هيلعهللا ىلد همالك فن مل سابع ن هبا نأ ملف م هوقىلا 0 ٍ

 هيلع هللا ىلص هللا 0 مهعج هلوقو كلذ دعب مالكلا يفأ : دري لو رجفلا ةالص يف

 هلا عاد اوريجأ انموقاي اولاق اذطو كلذ دعب ميلك هنا ىلع لد ميموق ىلا السر مو

 عامجا ضب ىننلاب درب ملو موق يلا مهدوع لبق هيأ وء.تحا |( ماعد هنأ لع

 هل لاقو 12 هللا دبع يلع طخ ىتلا ةليالا يف سو هيلع هللا ىلص يلا

 أم لوأ ىفره امنا سارع ن هللا د رع هاكح ىذلا اذه قبلا لاقو كا يد حربتال

 مهملع ارقي مل ثقولا اذ ىفو هلاح ثماعو ملسو هيلع هللا ىلصيبنلا ةءارق نجلا تهمس

 ثدح ءىالا ءامسلا ربخ نيبو مكنش, لاح ام اولاقف ناحراا طقل ىف يذلا )١(

 يذلا اذهام اورظناو !مراغهو ضرالا قراش» اوبرضاف ناحرما طقليف ىذلا (0)
 كئاؤا فرصنافامبراغمو ضرالا قراشم اوبرضيل !وقلطناف ءامسلا ربخنيب و مكتنبلاح
 يل<إ 12غ وهو ماسو هيلع هللأ ىل-- هلل لوسر يلا هما وع اووجوت نيذلا رففلا

 رجذلا ةالاو هب اهشأ

 ببشلا انيلع تاسرأو



 اك نآرقلا مهلع أرقو هغم بهذف ىرخأ ةره نجلا ىغاد مهانأ مث ءاكح اك مهربإو

 هللا دبعو ٠ ملعأ هللاو مهنارين رأث 1 مهراث آ ينارأو ( لآقو ) دوعسم نب هللا دبع هاكح

 ةبيش ىلأن ب ركب ىلأ ىلا هدنسب يتومبلا قاس مث اههاورف ًاعبجج نيتصقلا ظنح دوءسم نبا

 وسلم نع هللا دبع نعرز نغ مصاع ن' نايفس انثدح ىرييبزلا دمحأ انثدح

 اوتصنأ اولاق اودمس | امال نط نآرقلا أرقي وهو و هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع اواعبه

 هلو يللا نجلا نم ًارفن كيلا انفرصذاو هللا لزنأفةعبوز ) مدحأةعسأ اوناكوهص 29 اولاق

 ةرجش مهم هتثذا سو هيلع هللا ىلص هنا ذوعشم نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىفو نيبم

 هللا ىلص هللا لوسو بحص له دوعسم نبال تاف ةمتلع 5 ىرخالا ةصقلا قاس مث

 سابع نبا ثيدح ىطرقلا ( لاقو ) ىنأيسو ثيدحلا دح دحأ مكنم نجا ةليل ملسو هيلع
 موعامساب سو هيلع هللا ىلص هللا ل لوسر ملعب ١ ف اذه ىلعو ةءارقلاب مهدصقي مل انعم ازه

 يشل (لقو )نا نم رهن اعيتسا هنأ ىلا كارل ىلاعت هللاهملعأ امناو ميلك آلو
 نب | هءاعأم ملا 1 كلذ نم نارقلا هيلع لد ام لع دق ناك سابع نبا ةيمت نب سايءااونأ

 ا هللا ىلص هناو مايا هتبطاذعو ةللآ نخل ناعا نم اهريغو :ةزيه وأو. دوصتم

 ليخو ءامسلا تسرح ال مالا او ىف كاذ ناكو هب ربي نأ هل عذب ةبر نيخأ

 هيف ام ةوينلا لئالد نم كلذ ىف ناكر اديدش اس تناءو ءامسلا ربخ نيبو مهني

 لاق الك راصو نمحرلا ةروس مهلع أرق هنأ يورو 0 أرقو هولا اذه دعو ةربع

 تاق ) دملا كلف بذكن انبر ءالا نم ءىشب الو اولق نابذكت اكبر ءالآ ىأف

 نباو اهظفحو اهرضح هناف شابعنب هلل دبع نه نيا“ ةصقب رعأ دوعس» نب هللا دبع

 نينس ثالثب ةرحطا لبق تناك نحلا ةصق نا لبق دقف 5 ضر الذط كاذ ذا ناك سايع

 دق ناك عادولا ة ةجح يف سابع نباو ةوبنلا نم ةرشع ىدحا ةنست ناك ىدقاولا لاقو

 نم اولاق كاذلو ادووم اوناك مها ريسفتلا يفو ىليبسلا ( لاق ) لعأ ّللاو مالتحالا زهاذ

 لبق نجلا ىلامأ هلا فرص ناكو مال. نبا هرك ذ ىسيع دعب نم اولوقي لو ىموم دعب
 هباع هللا ىلص هلا لوسر نآ ىدقارلا ؟ ذو ءارسالا لبقو نينس ثالث وجنب ةرسفلا

 كشال ىقااواب اولاق وأ هلعل )١(



١ 

 مدقو ليا نيرشعو اسخ ماقأو لاوش نم نيقب ثالثا فئاطلا ىلا جرخ سو
 مدقو ربشا ةثالث 2ك ماقاو ف موب ةدعتلا ىذ نم م تلخ نيرشعو تا
 ةوبنلا نم ةرشع يدحا ةنسلوالا عيب ر يف” نوجحلا نج هيلع

 متاح ىلأن بأ (ىحو) ) ةعيس م نبالاق) مددعيف فاتخاو 4 لصفإل

 نيدصن لهأ نم ةسارإو نار شأن هرم ةثالث ةعيش اوناك لاق دها# نع هريس" يف

 املا رشع ىنثا اوناك لاق ةمركع نعو ةعست اوناكرز نع مضاع نع يروألا (يكحو)

 ) رصاش مهو تادنسملاو ريسافتلا ىف مماعسأب اورك ذ دقو يلببسلا ( لاق ٠ رصامو ٠

 ىسننو ٠ ىثئامو ٠ بقحالاو ٠ يف تدجوو لاق ديرد نبا هركذ ةسؤخلا ءالوهو
 رمع لئاذف ىف يناسغلا ىلع ىفأ ن نع يسيقلا ىلوبشالا ره الع نب كب وأ هي يتدح

 اهنقكف ةتيم ةيح اذاف .ةالف ضرأب يشميزيزعلا دبع نب رمع اين ' زيزعلا دبع نبا
 هيلعهللا ىلص هللا لوسر تعمسل دهشأ قرساب لوقي الئاق اذاف اهنفدو هئادر نم ةلْضْ
 كوحرب تنأ نم لاقفاصلجر كنفدي و كنذكيف ةالف ضراب تومتس كل لوقي مو

 مل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نآرقلا اوعمس نرذلا نجلا ن :لجر لاق لل
 انثدح لاقف ايندلا ىلأ نب اركي وبأ ىوزو تامدق قرص ادعو رو ا مهم قد

 رع ن ا يىقرلا دمحم نب ضايف ىنثدح قرلا ملا نب فسوب ذأ *دح نيسحلا ( نب دش

 ىلع تيم ناي وه اذأ هب ,احصأ نم سان هعفو ةلغب ىلع ريسي وه انني زب زعلا ديغ نبا

 هاراوو هنفدف هل رفح مث قب رطلا نع هب لدعف هب أف هتلغب نع لزنف قب رطلا ةعراق

 نينماوملا ريمأ اب هللا نع ةراشبلا كنهمل هنورب الوهن وع لاع توتصإ اذإف ىتتم م

 ةتناورح ذاو ىلاعت هللا لاق يذلا نجلا نمرغنا| نم 3 هةفد يذلا اذه يحا و نأ

 للا لص هللا لوسر لاق هلوصارب ودفماب انماو انفنأ انف قارقلا تود تن نط

  3لحأ ريخ كشموي مف كنفدي ةب رغ ضرأ 3 2 نوفدملا يبجحاصل

 1 31 داو نددت م ءرضق
 نو ودجل سع 1. توون جت «دمحس "ردع ن2 دعسة عمص ضعي دخ 775

 رجل اناجرملا طقلفو طاغ وهوةل.هلا ءاحلا اين وحجلا لصالا ىف ىذلا 00

 نغ يتيببلا جرخأو هصنو بعش نوجحلا نأ دي امهم ا عطوم يفو مب ا 6 * ءاحلاب

 ارق أ هاتي ةوعشم نب ها اينع ننام ىلا ةديبع ينأ ىلا يتكسمنا ىلذهل حييللا يفأ

 ما نوجحلا هل لاقي بعشب مهل ًارقدا هلآ تكف نا لعوسو هيلعالا ىلد هللالوسر
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 5 هخايشأ 00 قاحسا ا 0 نبا و ضرالا

 مه مفرق نوشع سوت هيلع د م رقن يف ناك هنا دوعسم

 هقشف هثادر ىلا انم لحردمعفةلوتق ةيح اذاف عشقت امن هنم لظعأ راصع ءاج مث © راصعا أ

 ربو ا نب ورم نفد أ نآلأان نائأرما 0 لللا نح أهو ا,مفدو هصعد ةدحلا نغكو

 ةقسؤ 9 ا هوكدحو 8 رجالا مدنا منك نا الامم رباح نب ورمع نم 0 أم انلقؤ

 أوهمتما ١ نيذلا نم 0 وعو ا ةيذا وهو ورمج لتقف نينموملا عم نجلا

 ايندلا ىلا نب ,أ ( لاقو ) نيرذنم مهءوق ىلا دا يل

 2 مبا د ل ار نب بام الزج ناكل ىدوب نب داع نب دع اةندج

 ادت نسسئيح ناو مه رهس ىف قف اونك هل ملسو هيلع هلثأ ىلص يبا تام نم 5 نا

 ْْ ةقرخ ف امهلف مب عل مانف أ!مسحو اه4ر يلع نم اويجعف ىرخالا اهادحا تاق

 ا نا كنا مهنوربال ك١ ما ل نا نولوقي موق اذاف اهنفد

 3 ىلص ىلا | مم 3 نيدلا طهرلأ نع وهو 0 يذلا | ُ نمل أ لف اولدتفا انرافكو

 ىدسالا محصف وبأ ىنثدح دابز نب لش ىندح داع نب 0 انثدح ٠ امو هيلع

 | ب طلح نع مهجلا يبأ نب هللا دبع نب ركب ىلأ نع ء اص نب ىبحي ىنثدح

 هللا ىلص يب لا ديرب نارق هل لاقي طاح نم ةعنل ىنأ نب بطاح جرخ لاق ىودمعلا

 نارا نياةيح نع ادب مث "”ناتجاجع هيلع تلا ءاحسملاب ناك اذا ىتح ملسو هيلع

 هب فكم فاه أذأ لوألا ن 3 أمل ىا هاراو ةسوأ ةم ةس هل صحفف لزشف دادلا ىئعل

 ذمصلا دحاولا مالسكياع مدرأ هتيطم يخرملا بكارلا اممأاي

 دسالا ةماغرضلاك ةريشماا نود هلكألك ىلا دقو 2 كيرا

 دإاعا ىف . ءارذعلا ن ٠ ءأ 55 قو هزم" ( 0 يف رذاح مجشأو

 هاصماب ل امس مصب تصح و تح ص ص صصص ةياصصس ممم نم م ام همس

 راسبالاو دومع املك ريدتستو ضرالاو ءامسلا نين بارتب عفن رب 0 حد راصعالا )١(

 00 ةعإ !وزلاحعرلا هده يعسأ برملاو  ةرتحاف ران هيف راصعإ اه اصأف ىلاءت لاق رك ذم

 ريشاعأ عما 1

 هنم صخأ ١ يناكعلاو ناخدلاو رايغلا حم لاي جاجعلا ر ان يف لاق ةجامت هن 53 )0(

 ساحل يفناح را طقل يف يذلا 09



 5 كك
 ةيماشلا نيبيصت دفاو» ةناموللا نب ورهع كاذلاقف هربخاف ملمو هب لع هلا ىلص ىنلا ىنأف
 ليربج ىلا اهمفرف نيبيصن ىنعباهنيأر دقىفأ امأ هلتقف ىف زارصناا نشوج نب نمص# هيقل
 ( لاقو)اهر اهرطم رثكي واهرك بيطيو اهرهمم بذعي نا ىلاعأ هللا تلأف مالسلا هيلع

 ىلأ نب زي زءلادبع ا ”يلأ نبا ىندح دج نا نسحلا انئدح ندا ىلأ نبا ٠
 نب نامْع دنهل ان تنك لاق رمعم نب هللا دع نب"”ذاعم نع همعنع نوشجألا ةلا
 اذا اذكو اذك ةالئب انأ انيب ًايجع نينماوملا ريم 1 كربخأ الأ لاقف لجر ءال نآنع
 اهدحأ اذاو اقرفت 0 ايقتلو انبه نمرخ .آلاو انبه ن ءامدخأ اليقا دق ناراصعا

 2 5 لثم ىانيع ترام“ تايملا ن ء اذاف اءكرتعم تخل رخ آلا نم 6

 نمرظنأ امك تايحلا تداقف ثحقف ةثيه ءارغص ةقيقدةيح اذاو 3 «كبملا خر اذاو

 "امتفدو ىتمامعيف اهمنؤلف اهيف ريخع كلذ نأ تاناثف ةقيقد ءارغع ةيح ند كالذ اذاَف وهارمأ

 يذلاب ةريخأف ثتعنص يذلا اذد ام هلل هللادعع اب لاق لاق ءاوأ الو دات 0 نسا انأ نيف

 سقاونب و ناصيشلا اوني نجلا نم نابح كناذ تيدره دق:كنالاقق ثذدجت 00 ١
 دحا ناكو تنفد ىذلا دهشنساو تيأر دق ام ىلتةلا نم مهيب ناكف اولتنقاف اوقث'

 ىربطلا مساقلا 3 ظفاملا هاورو ٠ لو هيلع هلا ىلص ىبنلا ن* 0اس نذل
 نوّشجاملا ةمله ىلا نب زب علا ديع ىنادح اص اص نب هللا ديع اثدح بيدشنب باطم نع 1

 نع همع ع نعزي زهلا دبع ن رع ده_س نب ثيللا نع يع وأ ظفاحلا هقاسو ٠ ذاء» نع

 ىدنكلا 29 ديلولا ونأ ينأدح نيسإلا نب دهم (انثدح) ايدلا نأ قاف 6

 له هانلأسف ىدراطملا ءاجر ىلأىلع انلخد لاق يجانلا مئاه ونأ هللا دبع نب ريثك اندح

 ررحيلف ةيامركلا ناحرملا طقل يف ىذلا )١(

 نونلاب سانلا ناحرملا طقل يف يذلا (")

 رر>يلف ًاريكم هللا ديعناحرملا طقل يف ىذلا (*)

 شملان نك | ناحرلا طقل ف يذلا ١

 ءانارقلا اوعمعنيذلاناحرملا طقايفئذلاو نارقلا وهذي لون اميسؤاب دال 0
 ديلولا نب رمشإ قيرط نم ناحرملا طقا يف يذلا (5)



 تبر ىذلاب ربخأ لاقو مسبتف لو هيلع هللا ىلص يلا عيب نمم نجلا نه ملع كدنع
 اذاوث) زيقأ ترهذو انتيخأ انب ضو ءاملا ىلع انلزن اذا ىتح رفس يف انك تمس ىذلابو
 ثنكسف ءاملا نءا,مياعتحضنف يلواد !يلا تد.ءف برطضت يهو ءابللا تلخد ةيحي انأ
 | كام ىلا ةملا مدع لاع ملعأ رظننا ناعصال كاف لحرب نذئوم نذأ ىع

 ترئدو (هفنلف ءاضيب ةقرخ اهم»ه تجرخأف ىتبيع ىلا تدمعف تنام رصعلا انيلص اا

 تيهذو "9 انتينفأ انب رضو ءاملا ىلع انلزنوانحّصأ اذا ىت>انتليلو انموب ةيقب انرسو اهتنفدواط
 نمرثك 1فلاالو ةئامالو ةرشعالو دحاو ال نينىم يلع مالس تا اوصأبانأ اذاوليقأ

 نأ عيطتسنام انيلا تعنطصا ©) ايف كيلع هللا كراب نما نح اولا من نءتانف كالذ
 قب نم رخآ كلذ ناك كدنعت نام ىتلا ةيملا نا اولق مبا ت.نطصا امتاق كي زا

 انثدح لاقف مين وبأ ظفاحلا هاورو «تافإل نا نم ملسو هيلع هللا لص يبنلا 3 ص

 ىدنكلادياولا نب رشانث دحراللا دبع نب نيسملا نيدخأ انأنأ ردعج نب دهم نب هللادبع

 : نم مدقت دقو (تافإل كلذ ن. رثك أ انلأ الو ةام الو ةرشع الو دحاو ال هيفلاقو
 )0 وحألاو ٠ ىثامو ٠ ىثنمو ٠ دامو ء داش ٠ ديرد نبا هرك ذاه مهتامسأ
 اسمو * .اسسح يب ركذاهف رمهترامأو لاق قاحسا نبا نع هدنسب من وبأ ظفاللا قاسو
 هيلع هللا ىل_ ص ىنلا ريا ممخالاو ٠ نننأو هبزالا ائباو ٠ رصامو ٠ رصاشو

 رمع هنفد ىذلا قرس مومو ةعتلب ىلا نب بطاح ه-زفد ىذلا ةنامودلا نب ورمعل 0

 نبا ثيدح ىف نوروك ذملا رباج نب ورمعو ٠ ةمبوز مهنمو ٠ زيزعلا دبع نبا
 م اعأ هللاو ممامسأب نور وك ذم ةعسن ءالوبف دوعسم

<1 

 ها راهلأ فصن مان ةلوليقواليق ليقي لاق لاقي راها 000 0 م
 نحل ناحرملا طقل يف يذلا (9)

 هلوق يف ( ام ) اه ام ىلعف عيطة ال ام انيلا تعدص دق ناحرملا طقل يف يذلا (©)

 ما ةفوسوم ةركت وأ ةلوصوم ناحرملا طقل يف ام ىلغو ةيفا عييطتساامم



 « رشع عساتلا بابلا )ط

 ١ ةنيدملاو ةكمب مهب هعامئجاو نملا ىلع نآرقلا ملسو هيلع هللا ىلص يللا ةءارق نايب يف ((

 ىنلا بحص له دوعسم نبال تاق لاق 1 و دواد وبأو 0 1 قور

 لوسر عمانك انكلو دحأ انم هبحص ام لاق 0 دحأ نيا ةليل ملسو هيلع هللا ص
 و واتا انلتف باعشلاو ةيدوالا ىف هانسئلاف هاندقتف هلأ تاذ و هاع هللا يىلص هللا

 هللا لوسر اي اناقف ""”ءارحىلبق نم""”ءاج وهاذاانحبصأ اءافموق اهب تاب ةليلرشب انميف ليتغا
 هعم تبهذف نما ىعاد يناتأ لاق موق مب تاب ةلبل رشب اننبف كده ملف كانبلطف كاثدقف

 لاقف دازلا هولأسف مهنارين 3و 5 أف انب قاطناف لاق ن ًارقلا مهياع تأأرتف |

 مكباودل فاع ةرعب لكو ام نوكي امرف وأ هم مسا رك ذ لظع لك

 مامالا ه ةاورك مناوخا ماعطاممافاممب | وحاذسل 00 هيلع هللا يىلص هللا لوسر لاتف

 ةطخ غلا 1 ريغ 0 هذه ( ثق )ل ةربزملا نج اوناكو ةكمب دازلا هولأسو دمحأ

 ملسو هيلع هللا يلص يبنلا مهلعأ كلت ناذ سو 1 ىلص يبنلا عم دوعسم نبا اطوأ
 باغو 1 هللسو هيلع هللا يلص يبنلا طخو هعم دوعسم نبا بهذو نما ىلا هباهذب

 نسحلاوبأ انثدح ظفاحلا هلا دبع ونأ انثدح ةوبتلا لثالد ىف يقمبلا ىورف هيلا داع مث 1 هلع

 دادغبب ىخلبلا دمحم نب هللا ديبع ٠  00لم ث ليعمسا وبأ انثدح هباتك

 ديزي نب سنو: ىنثدح دعس نب ثيالا ىنثدح حاد نب هللا دبع اصوبأ انثدح ىملسلا

  1عمس هنأ ماشلا لدأ نم الجر ناكو ىعازمللا ةماس نب ناهئعوبأ ىنربخأ باش نبا نع
 نم ةكمي وهو هباحص ال لاق 0 هيلع يىلص هللا لوسر نا لوقي دوعسم نب هللا درع

 اذا ىتح انقلطناف ىريغ مهنم دحأ رضخم ملذ لعفيلذ نبا ممأ ةليالا رسضحي نأ
  0نآرقلا حتتفاف م قيت> قالا مئايف س أ وأ قرعأ م ًايعرللر

 نوءطقتي اوقتطف اوتلطنا مث م هتوص عمسأ ام ىت ٍجح هليب و ىنيب تلا> ةريثك ةدوسا هتشخف

  (0)ء رج ناجرملا طق يف
 ) )5هاعنعو فرصيو رصقيو دمي ةكك ليج ءاخلا مكب
  0نجلا مكناوخا ناجرملا طقل يف



 سو هيلع هللا 0 ص هلأ ل غرفو ل مهم ىف و ىف ىح نيبهاذ باجسلا علق لثم

 ذخأف هللا لوسر اي كئلوأ مه تلنق طحرلا لمف ام لأقف ىلا أ متز ريف قلطناو رجفلا عم
 ضم فيو ثودأ م لجأ نطني نأ نع تادان 0 مهاطعأف اثو رواظع

 كنأ كهشل نع ماسو هيلع هللا ىلص ىنا لوقت نجلا و دودسع 1 لاق تاياورلا

 نا منأرأ م 4 ءاع 4 0 يبنلا م + لاق 5 00 كلذ نم اسرق رف ناكو أ لور

 نبأ لاق تايقاف محو هناغدلا ىلص ىنلا اهاعدف وا نوما ةرجشلا هذه تدهش

 هللا لوسر ىلا نيدهشت مل-و هيلع هللا ىلص يبا اه 0 اهناصغارجم اهنأر دقنف دوعسم
 انم هبحصام حيحصلا ثيدحلا ىف هلوق لمتحم قهمبلا لاق هللا لوسر كنا دهشأ تلاق
 مالعا نم ثيدحلا اذه ىف يورامنا الا مهملع نآرقلا ةءارقاهباهذ لاح ىفهب دارأ ذحأ

 1 قى ةأيا 0 نع معيحصلا ثيدحلا ُْق قذر 5 فلاح !| ه>و 0 هاجم

 (كلق) رعأ هللاو هجو رخب لع يذلا ريغ دقف نمي دارملا نوكي ناالا ريطتساوأ ليتغا
 تاب رهنعاو هذدْمؤ هنأ ىلع لدي ةليل رسال و هائسؤلاو هان دقتف خوعسم نبا مالك رهاظ

 طخملا قراثي و نجلا يأرو ؛هم ج رخو هجو رحم 5 دق ثيدحللا اذه ىو ةلبارشب

 ينوعبلا لوق ميقتسي فيكف رجفلا دعب هيلا داعيتح لس و هيلعهّللا ىلص يبنلا هل هطخ ىذلا
 ةددع:م تناك نجلا ةليأ نا أف اذاو جو رخخ اع يذلا ريغ هذ نع دارملا نوكي نا

 هللاو ىرن كر ظن هيفو ةدحاو نجلا لبا نا ىليهسلا مالكر عالخو تيثدحلا قمم حصص

 كعل 3 .دملاو كى سو هيلع هللا سس يبنلاىف ع مهمدافو هتددمت نجلا نا كك الو. رعأ

 ةوبناا لث الد ىف معن وأ ظفاحلا هقاس . ًاضيأ ةنيدملابهعم كذ دوعسم نبا مضحو ةرجملا

 5 هبرلا ة هب و : وأ ان لح ىضيصملا ةد_ءع 0 ل 000 دحأ 3 نامل أم لح لاف

 نم ىنندح لوش مالس ابأ عم هنأ ٍلسأ نب دي ز نع مالس نب ةبواعم انن دح مفاث نبا

 و 1 تأاقف دوعسم نب هللا ليع تأ لاق ينغللا ناليغ نيو رييددح

 اش اش ناك تك ىندح تاق لِ لاف 0 لذو ل لسوهيلعُلا 0 هللا كوشر ف

 قر نحأ ل فات تك روي تما 0 مهنم لجرلك لإ ةنغلا لهأ نا لاتف

 1 كدعأ ام لات دوعسم نا انأ ِت تاقف اذه نم لاثف ! مو هيلع هللا 0 هللا لوسر

 ءابا معاط 0 طقل ىف يذلا )١( ( اع



 ةماس مأ ةرجح ىلأ ىت ج> [.ةلطناف لاق ة عيش كل دجأ ىلعا قلطناف لاال تام كامن

 كلاقث ةيراللا تجرخ 9 لهأ ىلا لخدو انا سو هيلع هللا ىلص هللا لوضَر كرف

 تدجرف كمجحضم يلا عجرافءاشع كلل دحيم لسوديلعهللا يلصلا لور ناذوعسا 0
 ةيراجلا تءاحىت> الياقثلا مقر تننلاو هتدسوتف ا اضخ تءاش

 ا انأو ايعتاق سو هيلع هللا ىلص هللا لور 6-2 00 نب هللا دع تلق

 نقرل ١ قل نه سع هدب قو سو ءاعدطا ىلصهّللالوسر جرخ ىماقم تغلب اذا ىتدن
 1 ىلع اهذاعاف هللا ءاخاام تلق تقلطلا - يم قا قاطنتا لاف ىردص ىلع هب

 طخ دقرتلا عبق ©, انتأ ىتح هعم تقلطناو ىانأف هللا ءاشام لوقا كلذ لك تارم

 لالخ 5 ناو ص قلطناف كذآ ىت> حربت الو امف سلجا لاقمث ةطخ هاصعب
 قحلأ تلتق تقرنف ءادوسلا ةجاحعلا لثم ترأث هارا ثيح نم ناك اذا ىتح لْخنلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب او ركم نزاوع ءالئوه نلظأ ىناف سو هيلعهلا ىلص هللا لوسرب
 هللا يلص هللا لوسر نا ترك ذف سانلا ثيغتشساف تويبلا ىلا ىعساف هولتتيل امو
 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسف هيف انأ يذلا يناكم حربا ال نا" سو هيلع
 ادق او ران مث جبصلا دروع قدك ىع اوسلجل اوداجا لوتيو و هأصع مهعرشي

 تعزف دقلو هللا ال تلق يدذعب تغأ أ لاف سو هيلع هللا لح لا ل ىلاتاف

 عكا و كارهف مهعرق كتعءمس ىت> ثيفاساف تويللا ىنأ نأ تأ ار ىتح يلوالا ةعزتلا

 مذه نم تجرخ كنأ ول لاق هولتقيل سو هياع هللا ىلص هللا لوسرب او ركم نزاوم نظأ

 ادوس الاجر تنأر تاق "يش نم تدار لهف مهضعل كنطخ نا كيلع ثنمأ ام ةنلحلا

 نح دفو كئاوأ سو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق ضب باب "'مهلظ ني ردم

 انو تلف ةزبوأ ةوروأ لئاح مفع لكي مهنعتف دازلاو 7 عادمل قلل ذ نيدصن
 00 ا

 ها قدلا ضرلا سراف نبأ لاق انه نمو مالكدعب حابصملا يف لاق قد ىأ (1)

 ملعأ هللاو ينرمأ وأ قاصرأ ظل خماذثا رق نم طقس هلماو لسالإب اذمه (5)

 ه' باي, نيرفدةسمناجرملا طقل ىف ىذلا (©)

 ..هادارلا عاتملاو عاتنا ينو !أف ناجرملا طنا ىف 2 )كَ
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 هلو لك أ موب هلع نك يذلا هلع اودجو الا الطعنو دجال ممن ل كد مع ب
 والم ع دحأ جرم الن ثباكأ موب“ "ايش نك يذلا | 72 املع اودجو الا هور

 عموم ةلماعا ىف ساجو ةوعدسم نبا اهرضطحوتدراملاب تناك ا مع هلال ءدإ بو رثألو

 دومه دبع نعاءبم نع هيأ ع قازرلا دبع نع ددعأ م امالا يور و + دقرلا

 هللا لوسراي كلا تاق سدض نبا دو كل لسو هلع هلا ىلع يلا مم يردك لق

 ككرُم لو ركب وأ كف نم لَ كسا لقدوعس نا ا. يس كيل“ تصب لآ

 يسمن ىلا تب لاق هللا لوسراو ىمأو تنأ يف, ك ناش ام تلت سمت مث ةعاس صم
 | 17 / هنا قص مكس تلق نم ل قتسا كك دوعسم ىلا

 أما لاق ”لبع تاق نم لاق .فلخي يلو علق دومسم نإ اي ىسف ىلا تين لق كيأشام
25 

 5 هدم رك ذي ل ثيردملا ادعو نيمتك ١ ةَشأ نلْء د ءوعآسأ 2 8 يوسع يذلاو

 ةّيروؤ كاد دا لع نك 5 نب | هل وال ةردألا 20 رعاضلاو الاب لك 4
7 

 . ١ ةرجطلا نم نيب رأ ةنس هلع نارومو وربع ىف قو هال دبع اان نك هل ىالئسالا

 م نبا هلِل نأ اءءدق دقوئيتسو ثالأ نع لهو ,سجج نع ليقو ةلس نيسحخو نع نع

 لقأ وأ ةس ةرشع سخ ك 2 و وأ هرم نوم نس تال ءرجم لا لق دك تن 13

 | ساو اع ب مدعو طضاملا لستو * ةئس ير شع وأ اهنم

 نآكف ةمس نبرشمل | نود نبأ ةلإ هرم نوكف كلذ لبق وأ لبقلا نم نيو
 هلع هللا لص يتلا يلع راشب نم ةلم ى دمي ناو رمو ركب ىنأ ى ا ةبسقلاب اع رمح

 ُهللاو ةسدالاب نا 4 نأك كلذ نارعاطلا اذه لَ ربو ركب ىنأ مم قالت ١ ]سو

 يسن ىلا تش سو هلع هللا ىلص وتلا لوق كلذ دك ”وو ةتيردألاب لإ هَذه عا
 - فالحتسال هيقاك و رض أ ءاوو أر دح تذجوه ةقؤلا برق دنعالا نوم ال كلو

 هلع لع اوَُوو دقو هلق ام لع لكشي وهو ء د قأيسو كم العاب تناك ةصتقا لو

 175 و هيلع هلا بص يتلا 4 طخو ماوهلأ نب يي عرّضح اب ةنيدللاب ىرخأ ةرم

 ءأ ودلع نك يدا ناجح رث أ طل يف ىدلا )1

 تولأب رابخألا يذلا )9
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 باهولا دع نيدحأ اثادح ىئاربطلا مساتلاوبأ ل لا هطسوىف دمق'لاثو هع هج

 جرح ىلأ تدح ةيضلادب زب نيريك ١ >دح دياولا نب ةيفب أ ردح ىبأ اندح ةدجم نبأ

 مادو ةط هللا ىلص هنلا لوسر انب يلع ل 5 ماوملانيريبزلا انادح لاق ةمير نب ةقاخ

 دقو ىلا ىنعني كي لا فرصنا الف !.رئيع للا لم ىنل يسع

 يدي ذخأت ىثي يبرق ةالث كلذ لاق دحأ مهم ملكتي لف موقلا تكساف ةلبللا نإ
 لاجر اذاقز ارب ضرأىلا انضقاوارلك ةنيدملالابج انع“' اتيوح وتأكل

 ةدددش هو رح هر اف ميلجرأ نيب نم مهل ردت حامرلا مهماك لاوط
 هيلع هللا ىلح هللا لوسر ىل ظخ ين اوند الق © قرفلا 0 م

 ف لك ىنع بهذ تسلج ايف هطسوىندمقا يل لاقو اطخ ضرالا ىف 5 هلجر ماهبا سو

 ريو ارق الف بجو لسو هلع هللأ | ىلص يبنلا ينمو ةير نم هدجأ ا

 ديعب ريغ اذيضف هغم ىشمأ تام قحلا ىل لاتق ىل م ىتح ىللقأ مثرجنلا علط ىتح
 ىرأ هللا لوسراب تاقق دحأ نم كثلوأ ناك ثيح ىرن لجرظناو تننلا ىل لاتف
 ةورب اظفع ظتخ ضرالا ىلا ةسأر !سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر ضف اري 1

 تاج دازلا ىنولأس نيبصن دقو مح موق دفو نمكئلوأ ' ”دشرلاةومهلا م ىمر من

 ديزي هاورو © ةورو لب ىدتي نا دحال لحيالف ريب زلال ةثورو ظع لك
 ةيه نع قشمالا ةيطع ني يحو نب دمم نعراي نب روصنم نب دمحأو هبر دبع نيا

 عيقي تناك كالت د دوعسم نب ! ليل ريغ ةليللا هذبف ريبزلا نع هيأ نغ ةثاغ نع ريمت نع

 نجا دوفو ددعن ىلع ك ثيداحالا تلد دفق ةنيدملا لاج نع ةناث تناك هدحو دقرنلا

 هقلاو لوقت مسن وبأ ظفاحلا (ل) [عأ هللاو ةنيدللاو ةكمب سو هيلع هللا ىلص ي أ ىلع

 يلاط ىنأ ةطابح نم دفق ا مالا هيلع دتشا 1 ابو ةيلع هلا ىلص يلا نا قفوملا

 فتاطلابهلاوخأ ىلا ح رخو ًارصن مدع دعا اق شيرق ءاساور نم دما

 07-7 علا( )0

 »إ نيسسن دفو كاوا لاقو ناحرلل طقل ين يذلا (*)

 ها ةيورالو ناحرلا طفل يف يذلا (4)
 (مكأ -)



 5 0 0 لابجلا كلل. هيلا هللا لسراف هلع هللا ىلص ةئف نأكَف 1 يوي الس 1و 0 000 واكل شار رعأ ميتا الكت
 2 جري ناو و مهذاقتتسا ٠ 2 ماقيتشأو ا 3 ٠ هيلا هللا لشراف

 عامسالن لا نم هرغلا هللا ىلاعت هللا ف 7 لاك 0 0 0 6 0
 2 ١ 5 ل.حو َن

 ةموتخم ه:قاع نا 0 لا ناذباو نطاق 0 مري تنذآو نارتلا 2 ا ه دعس . نا فرمصل انيرعأو ملسو هيلع هللا ىل 1 . « ممالسأ نم لاذ

 لس 09 لودر رعد انلإ ةناحا هدروؤ4و اع يبأنم عاتا ناو هلم راللإ 0 0 0 0 . 7 ٍ ا ١
 نمدب ىذأت م يلعهرأب 0 همحردل دلًاءيفرت هل يلاعت 0 : جاو رمعنلا
 صقن ةلكو ملسو و هيلع هللا ىلص ةيبنل يملامت هللا لاق امك اسيسأت ا 1 كاع ضقت الكو لسو هب عاطف 4 ةسبتالا ناورعناب 4 وكعانم ةيلاخ ريغ رشبلا عابطف هل ة 1 دا ا لامن هللا لاف طولا ا وم نم ق.ساع اع ناك ناو ماو هيلع هل ! ىلص ىلاعت هللا دوعوم م اع ال 5 3 0 3 ل هلو
2 0 

 لسرلاك نب ردم 2 ةويلا 1
 : ماو نيءجار ل نم نا فرصناف كدائوف هب تام
 ل 1 0 0 0 00 : 0 0 ردرملا# مقلعألا لا مد م0 ثيم سم 2 هناك رهشأةثالثثدم د و 7 1 0 اول قو نجلا نم مهليبق نم ,هءارونه ىلا مهموق اوعذو او رذناف رقن ةاعالت اونأك مما ليقو نجل 0

 تامو_صخ معا 5 م |

 8 3 وز هول مرو مهمم موصخل 52 ين هللا لءجي نأ ىلع ةثورلاو لغملا مدو:ف دازلا ْ 0 0
5 0 1 

 ب 5و غل د هل ااهرب نوكيل نيا نم مهءارو نه اهب نوربخي ا كل ع هي ١, كلذ ناكف امان د هوو لك اسك اق | سو هيلع هلل يلص هل هب ا

 0 هلل ديعأ هطخ يذلا اخذ كلذكو مو هيلع د لد 9 تدق
 : 0 رهيلغ هللا ام هلةلالدو ةنا. هب ازرتحاو امهميشغىتلا ةعورلا مرم هب ا: او 0

 عم نكي مل دوعسم نب هللا د ل ا
 5 2 نا ةءفاعة 5 ذام هح . ١

 0 0 0 ارق تقو هم+ نكي مل هنأ ينم نبا ةلأ سو هيلع هللا يلصيينل قرآنا يلع هنا ق تق
 0 ل كارم هنأ ال تامو_صخلماو عزانتلا عطف 0
00 

 ها لمأتيلو ىلسالاب اذكه )١(



 هأ

 ةنيدملابةرجطلا دعب هورضح مهريغ ارث نأ ًارئاجخل ةنيدملا مهدوذوو مهمودآن * ريب زلا هاور
 هللا دبعنع ناليغ نبو رمع هاور امو نوجملاب ةكمب هيلع دفو نمل لصحام مذ لص

 نوكي نا ىلع جترخف ةنيدملاب نما عم ىق لأ سو هيلع هللا ىلع يبلا نا دوطقطم

 ةدافوك ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع مبتدا نجلا مالسان أل ىرخأ ةفئاط ىف كلذ

 هللا ىلص ناكقدلث» ىف ةداعلا ترج امسح ةلببأ دعب ةليبقو جوف دسعب اجوف ننال

 مهدي وزو مهملع نارقلا ةءارق نم مهمدقت نع هيلع تدفو ةنئاط لك لماعب سو هيلع
 يلص ينال نوضرتعب اوناكف نع 0 نجلا و: ق دقو ثورلاو م امءاا

 ثيداحا ةدع قاس مم ٠ سنالا نه راذكلا اياتب ضارتعاك نياسمالو مس 1 هللا

 تانت نجلا نم اني رفعنا لاق سو هيلع هللا ىل ء ينلا ن :رع ٌةرن ره ىلأ ثيدح اهنم

 أ هطب رأ نا تدرأو تعزو( 1 هللا ىن:كماف ةالبصلأ ع مطقيل ةحرابلا 'ىلو

 ترك لف لاق نوعمجأ ملك هبا اورظنتف 00 تح دحسملا يراوس نه ةيراس

 هتددرف لاق ىدعب نم دد-ال ىندأي ال كم ىل بهو ىلرثغا "بر نامل ىخأ ةوغد

 دمحأ امطألا ةياور ىثو راوس نب ةبايش نع ةبيش ىلأ نب رب ىأ 1 0 ةساخ

 نه ان رنع نا ليمش نب ؛ رضنلا ةياور قو عساخ ىلاعت هللا هدرف تعج ننس

 نع هاور ميكو ةساخ هللا هدرف ةالصلا ”يِلع مطقبل .ةحرادلا ىلع ليي لعج نجلا

 نا ضرعت ىف ثدداحالا ىنأتسو ( تلق إل ةرب ره ىلأ ن نع دايز نيل نع ةبعش

 يرخأ : ةىم نآادفو دقو ىلاعت هللا ءاش نا هباب ىف ىف سو هيلع هللا ىلص ينل نيطايشلاو

 انثدح لاتق معن وبأ ظفاحلا هاور ام كاذو ةنيدملاو ةكم ريغب سو هيلعطلا ىلص يبناا ىلع

 نب هللاد ,عاندح ىرهوجلا دعس نب مهارب انادح رضنلا نإ دلاخ انثدح ناما مت

 نبو رمع نب هللا دبع نب ريثك انثدح يقرزلا من ىراصنالا ريثك نب رثمج نب ريثك

 هياع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ لاق ثراحلا نب لالب نعه دج نع هيبأ نع فوع

 غأم نم ةواداب هتتاف دع هتحاحل جرخ اذا ناكو هتحاحل جر ا ضل ف 5

 لاقلالب تانف لالب لاقف ءاؤ اهلثموعسأ : اطغاو لادر ةموصخ هدنع ثءمسف قاطعناف

 ومو يي 1 صو 2 2 معز مم ءمععءع

 ها ًافينع ًاعفد ههفد هنو لذ ًاتعذ و 6



 كلر_نعت عمم هللا لوسر اي تانق أضوتف ىنم هذخأو ثبصأ لاق ممل تلق ءام كيمأ

 نوءاسملا نجلا يدنع مهتخا لاق مهتنسلأ نم دحأ ثعمس ام اطغلو لاجر ةموصخ

 نيكرشملا تنكساو سلجلا نيماسملا تاكساف مهنكسأ نا: ىنولأس نوكرشملا نملاو
 انرك ذو نجلا نك اسمناوب ىف نماثلابالا ىف ثيدحلا اذه مدقت دق ( تلق الر وغلا
 ذأ ريغ ةكك ىرخأ هليل رظح دريسم :نبان نأ لع لدبام 0 ٠ كانه هقرط
 انثدح ينرضحلا هللا ديع نب دش انتدد دمحأ نب ناملس انادح 6 الا نوجحلا

 د ابرح > نع ىلاسالا ل مل للاو ىلأ نب نيسحلا نب يلع

 دبع نع يلدجلا هللا دع ىأ نع يناعنصلا ةر . ىلأ نع لس نب ديعس ا

 ىتح هعم تقطناف نجلا ةلبل و هيلع هللا يلص هلا 1 ىنعياتسا لاق دوعسم نب هلل

 لور دخت لاجرلا تدارف لابجلا ىفعاصنا مث حربتال لاقو ةطخ يلع طق كم العأ انناب

 ىقح ف رخل د تاقو فيسلا تطرتخاف هنبب و يندب اولاح ىتح لالا سؤر نم هيلع

 لزأ رف لاق كين أ ىقح حربتال وق تت ذ مث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذقتسأ

 ىلع تا لاف 3 و مسو هباع هللا ىلص يبا ءال رجقلا ٠ ءاذأ ىتح كلذك

 لاق ف عنصأ نأ تدرأ ا, هتربخأ مث ىنيثأت قتح ثتحربامر امش تنكم وا ِتاَقكلاح

 ىلا لاقو ىبباصأ ىف هعباصأ كبش من ةمايقلا 3 لا تناو انآ تقلا اه تدعو

 تيأر دقذ نجلا امأو ٍك ثنمأ دق. نلالا امأق رمالاو نجلا ىل نموت نا تدعو

 ىنع ضرعاف ركب ابأ فلختسن الا هللا لوسر اي تاق برتقا دقالا ىلجأ ءرظا امو

 : هنا ترف ىنع ضرعاف رمع فلختسن الا هللا لوشراو تلق هقفاوب 4 تأرف

 هو.تعنابوأ هريغ هلا ال يذلاو كاذ لاق ًالع فلختسن الا هللا لوسر اي تلق هتفاون

 ىلاسلا نمحرلا لدع ولأ ان ادح ( قع رلا كاد الا هومتمعطاو

 نب دمخ هللا دبع وأ ان دح يضاقلا ر وصنم نب ىبحي نب دم انأ الق ةداتق نيرصن وأو

 هيبأ نع لو نا لع نب يسوع اندع حالص 0000 00 ىجنشوبأ ١١ مارب

 1 نا لاقف 0 هلع هللا يد هللا لوسر ىنعيلسا لاق دوءسم نب هللا دبع نع

 هوم تتلطناف نآرقا مملع أرقاف ةليللا يناولأي مع ى فب و ةوخا يف! رشع ةسح نجا نم



 . ظ

 1١ ىّوحةيف تف اذه نم جرت ال لاقف ينساجأو اطخ ىلطغ دارأ يذلا ناكملا يل

 رزعلاا ية لع 5 هدي ىف رحسلا عم لس هيلع هللا ىلص هللا لودر ىتاتأ
 تاق تحبصأ املذ لاق ءالئره نم 'يشب يجنن الف ءالحللا ىلا تبهذ اذا لاقف
 00-0 تثأر رف ثءهذف «لقإسو هيلع هللا يلص هللا لوسر نآك ثيح 2 ء.اعال

 0 لاتق قيرلطلا ضعب قطز رصبأ هلا دوعسم نبا نع قبمباا يورو اريعب نيتس
 0 اضعب مهضعب عببلإ نب رفتتسم اوناكو نجلا ةلل نجلا الا مههبش تيأر ام

 نب هللا دبع نع ءازوجلا ىلأ نع نايرلا 0 نامع انئدح يرودلا
 1 وقل قا ع ىذا كل ضو هيلع هللا ىلص يننلا عم تقلطنا لاق دوعسم
 مولحرأ انأ ىلإ نادر وهل لاقي م مل دس 57 مهلا م دقت مث طخ ِِس

 ىلذهلا جيلا ىأ ا ظدخأ هللا نم ينري# نا يلإ لاقف كنع

 هللا ىلص قال در اراقب هايد نافادع نأ ةديبع ىلأ ىلا تك هلا
 ةذه رهاظف نوجحلا هل لاقي بعشب مهملع أرق هلا هيلا بتكف 9 يلع سو هيلع

 اممف ليق (ىلوالا)تارص تس تناك نا ةدافو نا ىلع لدي اهانرك ذ يتلا ثيداحالا

 عاصناو ةكمالعأب تناك (ةثلاثلا ) نوجحلاب تناك ( ةيناثلا ) سقللاو ريطتسا وأ ليتغا
 دوعسم نبا رضح ثالثلا ىلإدلا ءالذوه يفو دقرفلا عقيب تناك ( ةعبارلا ) لابجلا يف

 تناك( ةسداسلا] م اوعلان ريب زلا نبا 2 ةنيدملاجراخ تن :اك (ةسماخما) هياع طخو

 يقمدلا رامع نب ماشه لاقو ٠ ٠ لعأ هللاو ثراحلا نب لالب اهرضح هراتسا نس

 نب رباج نع ردكنملا نب دم نع يربنعلا دم نب ريهز نع ام نب دياولا انثدح

 يلام لاق مث اهمتخ تح نمرلا ةروس سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق لاق هللا دبع

 انشا عوف نك ةيالا هذه مهملع تأرق ا من راح اوناك نجلا اتوكس 8 ار أ

 هاورو دجلا كلذ بذكن انبر كثالآ نم ءىشب الو اولاق الا نابذكت اكبر ءالا
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 ررحبلف ا هلوأو لصالا 2 اذكه )01(

 اهأرق 5 نجلا ىلع اهأرقماسو هيلع هللا ىلص ينلا نا ىلع لدي اذه ىكبسلا لاق (؟)
 ها مهيلأهتثعب ىلع لدب ام وهو اهيف نابطاخلا نافنصلا يواستيل مهبلأ اهغابيل سنالا ىلع



 4 نب رثع يفوملا بازلا 0

 قئارط انك تالذ نود انمو نوماصلا انءاناو اولاق ممنا نملا نعلاعنهّللا ربخ

 نوما ملا م اناوا ولاقو ةعد: لخأو ةنس لهأو رافكو نوما دسم ىت جد * يهاذم ي 0

 طساقلاواطح موج اوناكف نو الا امأواذشر أورد كغئاوأو رس ند نوطساقلا أئمو

 يبنلا لوق اضيأ انمدقو ىموهدعب نم لزنأ اولق كل ذلوادوهياوناك نيبيصن نجن انمدقدقو

 دايز نب بلطم انثدح خوسنملاو خساناا باتك ىف دمحأ مامالا لاقو ينارصنلا نشوج

 نع نايبش ريسفت ف سلوي أندح لاق 5و ةع. و ةئحرمو ةيردق ع نا يف لاق يىدسلا نع

 ريستت ىف باهولا ديع ادح قى ءاوهأ ىلع مولا ناك لاقاددق ىقا ١ارط انك هلوأ ةداتق

 ىلع مولا ناك لاق اددؤ ق'ارط 51 كتالذ نود انهو نوحاصلا م انأو ةداتق نع ليهم

 لعأ هللاو يتش ءاوهأ

 نو رشعلاو يداحلا بالا .٠

 ح هقدصلا مبجارخاو يدارفو سنالا عم نإلا دبعت نايب يف )ل

 يلهابلا و رمع نب نمرلا دبع انثدح نيسملا نب دمح ىنثدح ايندلا يبأ نبا لاق

 ناك ينزالا زر نب ناونص نا ىتاقرلا دي زن نع رك ذب ليمكسا نب يرسلا تعم

 اوعمتساو هتالصن اولصف ن ا نم ا ناك ه4عد مق للبللا نه هدجرم ىلا م اق اذا

 شح>وتساف ةحض مذ مش مع م مس ءاق اذا ناك لاق 00 تاقف يرسلا لاق 0

 كنالصب ىلصتف دجمملل 0 موقت كن ا نحي اناف هللا دبعاي عزتنال يدو“ ::كاذل



 ةماسا وبأ انثدح ىلجءلا ىلعنب نيسحلا ىنثدح ٠ ٠ مهنكرحىلا كلذ دعب سنأ هن اكفلاق
 تابقا ذا تنيلا نم ًاببرق ناوفص نب هللا دبع انيب لاق ريب زلا ىنأ نع حلجالا نع
 هللادبعارملا رظنف هتملتساف ”رجحلا تنأ مث اعوبسأ تيبلاب تف طىت>قارعلا باب نم ةيح
 يقرسمناف اننادبص ضعب كيلع فاخث اناو كنرمعتيضقدق ناجلا اهمأ لاقق ناوفص نب

 سابع نبا نع ةمركع نع ىروألا نأ.ثس يورو تءاج ثيح نم ةعجار تجر
 اهدرفامبكيردأ يت :> امجرا لوقي امهواتي رخآو نالجرهعبتف ربيخ نم لحر جرخ لاق
 تأ اذا كادر يت> أمه لَزَأ م ىناونأ طيش نيذه نا لاف لجل 3 0 7 9

 حاصل ت :اك ولو انتاقدص عمج ىف انا هريخأو مالسلا ءأرافإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاق هربخاف سو هيلع هلل ىلص لا لي لجرلا مدق ملف هيلا اهم انثعبل هل

 زعأ هللاو ةواخلا نع كلذ دنع سو هيا هلق ىلص هللا كو ين

 هس 7 وييسسسسمي ل للسلم

 3 نورشثعلاو ىباثلا بايلا 0

 ( مهلامعأ ىلع نجلا باوث ناي ىف )
 رانلا ن 37 ةأحنلا الا م باوت ذي ليقف نيلوق ىلع باو لله نجلا ُق ءاماعلا فاتخأ

 لاقو ةيع هريغو مزح نبا هاكح ة هيج يبأ لوق وهو مئاهجلا لثم ايار اونوك مط لاقي

 نعيروثلا ناس نع .٠ ءملاس ن: فدع اندحيضلاورل نب دوأ اد اندح اندلا يبأ نبا

 (لاقو ) ابارت اونوك مهل لاقي مث رانلا نم او راهم نا نجلا باو لاق ملس يف يأ نع

 وأ انثدح ىوغبلا مساقاوبأ انثدح بئارغلاو يئاجعلا بانك يف نيداش نب 8

 لخد اذا لاق دانزلا يأ ن هع ةريغملا ىأ ن؛ رثعج نعىمعلا ب وعي نع يار هزلا عيرلا

 ذئنيحل ابارث اونوك مالا رئاسو نما ىنم :رل يللاعت هللا لاق رانلا رالا لهأو ةنجلا ةنملا لدأ

 ةيصمملا ىلع نوبقاد وةعاطلا لعنوباثب مهنا (ىناثلالوةلاو) ابار تنك ىنيل اي رفاكلا لوي

 نعلقتو دممو فسوب ىلأو يعازوالل ابهذمكلذ رك ذو كالامو لك ىنأ نبا لوف وهو

 باحصأو ا.هباحصأ لوقوع مهلعو باو مل ممل لاتف لب:> ا دمحأو يناثلا



 ىناليجلا ةقدص نب دهم '::د> ناملسنب هللا دبعانث د> نغسلا ب تار غىفنيهاش نءا(لاقو)

 نب ةرهش تلأس ل رذنلا نب ةطرا نب ديزي نب حب رشوهو ةايح وبأ انئدخ ىأ 5

 ب هلا هلهم 0 "عزز * ةاطرالاق من لاقف باو نجل له ىدد را تسلم -

 ': ىسع انندد ىأ انثدح هريس ف مح ىأ نبا لاقو هناءالو مولبق سل نونمطي 0

 ىعل باو مم ل ىأ نبا لاق لاق باوقعل تعمس لاق سو رضفلانب يحن انأدايز نبا

 نبا (لاقو) اولمع تاحرد لكلو ىلاعت هللا تا هلوق قيدصلا د>وف نجلل

 يلأملا تاب ذااناضمر نس 5 0 لع نا ن 2 يكح هقيلاعت ضعب ىف حالصلا

 كلذ ىلع لدي نآرتلاو متأ لف مهامعأ ىلع ةرخ الاىف ءازج مطله نا نعلثس هنأ
 مييهانثدخ ديلولا وبأ انثدح بشل وبأ ( لاقو ) اولمع امه تاجرد لكلو ىلاءنهللا لاق
 لاق بهو نا لاق باقعو ب تاو 0 له عمسأ انأو بهو نبا لئس لاق ةلمرح نع

 امم هلوق ىلا سنالاو نللا نم مبلبق نم تلخ دق م ىف لوقلا مهملع قح ىلامن هللا

 لاق ليصحتلاو نايبال ةعماملا 18 ىف ىذاقلا ذدياولا وبأ دشر نب دهم ( لاق ) اولمع

 0 اناو ىلاعت هللا لوق التو يادلاو باوأآلا ن رحال لوقي مم | تمل نبا ثترعفاو غبصأ

 - اوناكف نوطساتلا امأو ادشر او رحت كتلوأت مسأ ن ءش نوطساتلا انهو نوماسملا

 0 با اودلا نحال نا ن ٠م هرك ذام هم ىلع مادا نال دخن دشر نبا (لاق ( ايطح

 كلذ ىلع صن وهلب هيف لاكشا ال نيب حيحص لالد: ما ىلاعت هللا لوق نم هالت اع

 7117 للاثث هلوق ليلدب نركرشملا ىدملا نع نودئاملا ةب آلا هذه ىف نولساتلاو

 لهأ ضعب ( لاق ( ثانوأ ةديعو سوخغو يراصنو دومو نوماسم نجلا يش نوماسملا

 لاق كلذ نود انءو نونمئوملا ديرب لاق نوملاصلا انم انأو ىلاعت هلوق ريسنت ىف ريسنتتلا

 ىراضنو « دووم رفكلا ىف نوذل:ذغ ىأ اددق قئارط انك ىلاعن هلوقو نينماوملا ريغ ديرب

 هللا قاخ أم لاق ب 21 كيد نع نايس يبا نغ شعالا نغ رب رح اند دض-

 ها اهب ًاجتحم اهالت نآرقلا نم ةبآب عزت دراوملا برقأ ىف لاق ٠0 عز هلوق )١(



 ةا/ :

 باسحلا مولع نبذلا نيلقثلا ايلا ةيشعو ٌةودْغ موج ريفز 6 وهو ايلا ء 5 نم ىلاعت

 رعأ هللاو باقعلاو

 4 نورشملاو كااثإإ بايلأ 01

 رانلا نجلا رانك لوخد ناب يف )

 هباتك ىف ىلامت هللا ري ذ م ةرخآلا ىف بزعم نا رفاك نا ىلع ءالعلا قئتتا
 ٍلعأئاو ابطح ملول اوناكن نولطساقلا أو لان لوم يوثم راثلا ىلامت هلوقك زبر

 2 راهس

 « نورشملاو 0 بابا »

 4 ةنجلا نجلا ىنمؤم لوخد نابب يف ١)

 ممن (اهدحأ) لاوقأ ةعب رأ يلع ةنجلا نولخدي له نجحلا ىنثو# ىف ءالعلا فاتخا
 يأو لبا يبأ نبا نع للملا ف 0 > نبا ةاكحو ءاماملا روب هيلعو ةنجلا نولخدب

 ةنجلا اواخد اذا لوقلا اذ_مب نولئاقلا فلتخا مث لوقت هبو لاق سانلا روب جو فسوب

 نسحلا نب ىلع ان لو لاتف هريستت يف ديعس نب رذن» هقاسو نوب رشي و مف نواك أبله

 ايذدلا ينأ نبا( لاقو) هركذف كاحضلا نع ربي وج نع ىندعلا ديلولا نب هللا دبع انئدح
 هنأ دهاجم نع ء يأ ا: ”دح و رمع نب رار نب هللا 37 درع انثدح ريح نب دمحأ انثدح

 نوبي نو رشدالو نواك انا نكلو اهنولخديِلاق ةنجلا نولخديأ نينموملا نما نع لثس
 ثرالا بهذو ٠ بارشلاو ماعطلا ةذل نم ةنجلا لهأ هدام سيدقتلاو حيبسألا نم

 كع انور الو اهف مهارت ةمايآلا موي ةنجلا نواخدي نيذلا نما نا ىلا ي.ءاحلا

 2 مهاربب اهضب ر ىف نونوكي لب !ممولخديال بما (يناثلا لوقلا) ايندلا ىف هيلع اوناك ام

 ررحباف نيعلا مغإ رمصنب رارضنا ًارغمم ديبع ناجرملا طقل ىف يذلا (1)
 (ماكآ -4)



 د_#مو لسوت ينأو دمأو يعفاشلاو كلام نع روثام لوتلا اذهو ممو ربال ثبح نم

 ٠ فسوب ىأ 5-0 نبا هاكحامفالخ وهو ىرم نبا باوج ىف ةج نبا هاكح

 نب ليعمسا انثدح ثيبلا نب دمحأ نب نسحلا نب ديلولا انثدح خيشلاوبأ ( لاقو )
 نجلا اوءاسم.لاق ماس يأ نب ثيا نع لاق هنظأ دايز نب بلطملا انثدح مارهم

 هينب ديعيالو هديعياإلف ةنجا نم مهلبا جررخا ىلاعث هللانا كالذو رانلاالو ةنجا نولخ ديال

 لات هللا ءاغ نا هك ذ ينآتس دنسم ثيدح.هبفو فارعالا ىلع مهما ( ثلاثلا لوقلا)

 ىلاعت هلوتك تامودعلا (اهدحأ)هوجوب لوالا لولا لهأ جت >او فقولا (عبا ارلا لوقلا)

 نبقتءلل تدعاضرالاو تاو.سلا اهضرع ةنجو ىلاعت هلوقو ديعب ريغ نمتئءالةنللا تالزاو

 نوبطاخب مهنا اكسف ةنجلا لخد اصلاخ هللا الآ هلآ ال نادبش نم !سوديلع هللا ىلصهلوقو

 ىلو الا قي رطب دعولا تاموعب نيبطام نونوكي كالذكف عامجالاب ديعولا تامومعإ
 نابذكناكبر ءالاآ يأيف ناتتجدب ر ماتم فا نطو ىلاعت هلوق كلذ ىف ةجح ربظظأ نمو

 اهفصوو ةنجلا ءازجب هناحبس مهملع نتماف سنالاو نجال ؛باطخلاو ٠ ةروسلا رخآ يل

 ىف ءاج دقو اونمآ اذا هب م-مماع نتءا ام نولاثي مما ىلع كلذ لدن ابملا مهفكوشو مل

 نجلا ةروسلاهذه موملع يل ل هباحصال لاق ] سو هيلع هلل ىلص هللا ل 7 تل

 كلاآألا نم يشب. الو اولق الا ةيآ نم مهماع 0 مكنم اباوجوأ ادر نس>أ اوناك

 نيقتماتدعا هلوق نم مزح,نباهب لدتسا ام(ىناثلا هجولا )ىذمرتلاهاور بذكن ا

 هلوقو هب انمآ يدملا انعم امل اناو مهم كلذ لاق نم اقدصمو مهعع أي ئ اح يلاعت هلوقب و

 تاحلاصلا اولمعو اونها نيذلانا ىلاعت هلوقو نسا نم ر ةث ممتسا هنأ 2 يحوأ لف يلاءأ

 رخأ ىلا راهمالا اهنحم نم ير مأ ندع تانج مهبر دنع مهاوازج ةيربلا ريخ م كتلوأ

 كيعوتلا دلخأ اهم صخت نأ ةتبلأز وج ال امونع. سنالاو نجلا مك ةفص لاق ةروسلا

 4 نيخأ | ءضعن الا دو ٠ ريال وهو ماع ربخي ارب ىلاعث هللا نوكي نا منتمملا لاخلا نمو

 ند ه منأ صن دقو فاكف ال ىلاعت هللا هنمض يذلا نايبلا دض وه كلذ نيريال م

 متاح ىلأ نب و رذنم ىور (ثااثلا هجولا)دب الو ةز+ا نولخدي نيذلا نيزم'وملا ةلممج

 نجلا 1 بابح نب ةروض دنع نك اذن لاق ليعمج"ا نب رشثب» نع ا.ميريسفت ف

 نما ناج الو مهلبق سنا نهموطي مل ىلاعت هللا تانك ىف كلذ قيدصتو من لاق ةنجلا
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 مط نال نجلا نم ثدطلا ينأت ىلع لدفر وهلا لاق ٠ تايسنالل سنالاو تاينجلل
 دممحأ نب قاجسا انثدح خيشلا وبأ لاق( عبارلا هجولا)ةنجلا ىف نوكي منا نيملا روملا
 نبا نع كاحضلان ع ديبع نب دحاولا دبعانثدح ةيواعم انثدح نارمع نب هللا دبع انثدح

 رانلاو ةنجلا ىف ناتلخو مهلكر الاف قاخو مهلك ة نجلا ىف قا ةعب رأ قاما لاق سابع

 ىف نبذلا اماو نيطاي_كلاف مهلك رانلا ىف يذلا اماو ةكمالملاف مهلكة نجلا ىف يذلا اماف
 ىوقي لقعلا نا( سماكعا هجولا )باتملا بملعو باوثلا ل نجحلاو سنالاف رانااو هنجلا

 ال فيكفرانلا ىدعو مهم رفك نم دعوأ دق ىلاعت هللا نا كالذو هيجوت / ناو كلذ

 (ليف ناف) ميركلا م الا لدعلا محملا ىلاتو هناحبس وهو ةنجاا مهمه عاطأ نم لخدي

 ةنجلا ىث او_سل ا هرم هلوا هنا ةكئالملا ن ه لاق نم ىلاعت هللا دعوأ دق

 ىف ( مرج نبا لاق ) هللا هنعل سيلبا كالذ, دارملا نا(اهدحأ ) هوجو نم (تاوجلاف )

 هسنن ةدارع ىلا اعد هللا هنعل سيلبا الالةي !ذهنودن مهلا ينا مهم لقي نمو يللاعت هلوق

 هللا هنعل سيب الا ودعب ةصاخ يه (ةداق لاتو )ف !هنعل سلبا ىنعيهبف ةب الاهذه تازنف

 نيملاظلا يرجي كلذك منج هيز 2 كلذف لآق امجر اناطيش او>وهللا هزعل لاق ام لاقامل

 ال اذهف هنم موهعلا ةدارا انس ناو كلذ نا( ىلاثااهولا) يربطلا امهمع كلذ يكح

 هلوق ريظل وهو هعوقو مزايال طرشلاو طرش وهلب مالسلا مهلع ةكئالملا نم عمي

 (ثااثلاهجولا) رانلا لخدي و رفاكلا ممنم دجوب نجلاو تالمعنطبحيل تكرشا نا يللاعن

 لوف حصأ يلع مهمساني م نب نوزامي مهنأ الا ةنللاب نوزاجنال اوناك ناو ةكئالملا نا

 انموقاي مهموَتل اولاق مهما 5 ع ةياكح ىلاعت هلوثب يناثلا لوقلا لحأ( جن جتحاو) ءاماعلا

 وك ذي لف اواق ملأ باذع نم مرجيو ميونذ نم كلر ةغب هب اونمآو هللا يعاد اوبيجأ
 نم اذه نء(باوجلاو) حجبتم أمم ماقملا نال امولخ ديال منا ىلع لدف ةنجلا لوخد

 (يناثلا هجولا) هنن ةنإلا لوخدب مب 1 مدعوأ ممتوكس ند نم مزلي اال هنأ ) اهدحأ) 6 ةو>و

 (ثل اثلاهحولا ) ةرا ةهرامش مشل رع 0 ماعم ماعمل املا نب ردنم موموق 2 اولو ممم :ا ريخأ هل نا

 ةمدقملا لسزا نع ىلاعت هللا ل أم ليلدب ةالا لوخد ىف 2-5 ةرامعلا هذه نا

 هيلع حوننع ربخأ ام ةنجلا لوخد مل نورك ذي الو باذعلا معوق نورذني اوناك مهنا
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 باذع مالسلاو ةالصلا هيلع دودو ملأ موبباذع كيلءفاخأ ىنا ىلاعت هلوق ىف مالسلا
 عمجا دقو مريغ كالذكو طبخ مو باذع مالسلاو ةالصلا هيلع بيعشو مظع مول

 نال ةنجلا لوخد مزلتسي كلذ نا !( عب ؛ارلا هجولا) ةنجلا لخدي مهتمؤمنا ىلع نوماسملا

 ةنجلا لخدي هناف لسرلا عئارشب 0 م وهو ىلاءا هللا باذع نم ريجأو هبنذ رنغ نم ٠
 نمحرلا دبع نب دمم نع ديعس وبأ ظفاحلا هقاس ثيدح ثلاشلا لولا ىف درو دقو
 نبسحلا نب دمحأ انراطعلا 20رهمنب رصن لضنلا وبأ انثدح لاتق هيلامأ ىف يدورجنكلا
 هين انثدخ ىموم نب ديلولا انئدح ىسيطارتلادي زب نب فسوب انثدح رصع رهزالا نبا

 لاق سو هيلع هللا لس يبلا نع سنأ ن :ع نسحلا نع ميور نبةو رع نع نامع نع

 يلع لاتف مهمنموم نعو مهباو نع © انلأسف باتع مهملعو باوث مه نا ىنمم نا
 هيف تدنتو راهمالا هنم ىرج ةنللا طئاح لاق فارعالا ام اولاتفةنلا ىف اوسلو فارعالا

 دع اذه هتححرت ىلامت هللا هدمغأ يعحذأاهللادبع وبأ ظفالا انخيش لاق راملاو راجشالا

 عأ ىلامت هاو ادج

 « نورشعلاو سماخلا بابلا »

 « يلامث هللا نو رب له ةنجلا اواخد اذا نجلا ىنمؤم ناب ىف

 نجلا ىنم وم نا ىلع لديام ىرغصلا دعاوتلا ىف مالسلا دبع نبا مالك 2 مقو دق

 نأب حم هاف رشبلا ىهاوك ةصوصخ ةيورلا ناو ىىلاعُت هللا 0 ةنجلا اولخد اذا

 لاق 34 يالا هنو 0 نجلا نا اذه ىغتفمو ةنملا ف ىللاعُت هللا نور.ال ةكئالملا

 وتس سرع سس رع وب تس كيب رج رع يك كم رع عم م ب يس هس

 هأ د:سلا عجاريلف ةلك رادقم لصالاب نايب انه )0(

 عم ةنجلا ىف اوسلو فارغالا لاقق مهباوث نع هانأسف ناجرملا طقل ىف يذلا (5)

 1! لاق فارعالا نع ءانلأسف دم ةمأ
 ىتيبلا# مزجو ىلاعت هللازوري ةكتالملا نا تن دق تلق ناجرملا طقل ىف لاق (0)

 ناهدنغ نم ًانحي ىنيقلبلا نيدلا لالج يضاقلا ركذو ةيؤرلا باثك يف ابب كيذل دقغو
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 لاوحالاو فراعملاب ينمئوملا لضافأو نيلسرملاو نيددنلا .ىلا ىلاعت هللا نسحأ دقو

 هييلست عامس مه ناي ايدلا ىلا رظنلاو نمحرلا اضرو نانملا معنو ناعذالاو تاءاطلاو

 داسجأ نا كشالو كل ةكئالملل يش و ناوضرلا دبأَت هريشتو همالكو

 لك او ىلاعت هّللب فرعأ تناك ناف ممحاورأ امأو رشبلا داسجأ نم لضفأ ةكئالملا

 دقت كلذ ىف حاورالا توتسا ناو رشبلا نم لضفأ مهف رشبلا لاوحأ نه الاوحأ
 مدو مل نم رشبلا داسجأو روث نم مداسجأ ناف داسد الاب رشبلا ةكئالملا تلضف

 ةببرقتوهمياستو هاضر ونابدلا برقو ناذلا معن ن نم هانرك ذ اع ةكئالملا رشبلا لضفو

 اوناك تاءاطلاو لاوحالاو فراعملا ىف ريشبلا م ماضف ناو ميركلا هبجو ىلا | رظلاو
 مل تاعاط رمشبلا نإ كلش الو نانجلا ىف هب 0 امم هانرك ذ اهو مهنم لضفأ كلذب

 نع يمللاو فورعملاب لا ىوحلا ةد_ هاو ربصلاو داهجلاك ةكئالملل ابلثم تش

 هللا لال تادارءلاقاشمو ايازرلاو نحلاو ايالبلا يلع ربصلاو تالاسرلا غيلبتو ركنملا

 و دبأ مهملع هناوضر لالحاب“'' مهرشديو مهلع سيو مهد نوري مهناثبث دقو ىلال

 لبللا نوحبسي ةكئالملا ناك ناو مالسلاو ةالصلا مهملع ةكئالملل اذه لثم تْدِ

 مق نم لضفأ ا مكو ريثك حببسن نم لضفأ ريسي لمع برف نورتنيال راهنلاو
 ةتيللا ريخ يأ ةيربلا ريخ مه كئلئؤأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نا ىلاعت لاق دقو
 اذه(نال) تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نم ةكئالملا ( ل اتي ال) ةقيامل نم ةكئالملاو

 فرعل ةكئالملا هيف جردنت الف عرشلا فرع ىف رشبلا نم ن1 نع صوصخم ظنالا
 هنم عنع ( تلق ) رارب الا هارن م ممبر نورب ةكئالملا لعل ( ليق ناف ) لاعتسالا
 مذآ ةينكو مآ ىنبل مسا رشبلاو ( تلق ) هرك ذام ىهنثا راربالا ةكئالملا ىف هموم مومع

 هخيش عنا يفهثزوجرأ حرش يف داعلا نبا نع كلذ لّنو ةلدالا مومعل نورين جلا
 ها ينيقلبلا نيدلا جارس

 انبر كيبل . ولوقيف ةنجلا لهااية نا لحال لوقب هللا نا يراخبا جيحم ىف (5)

 1 دقو ىذر' ال انلامو نولوقيف جسد لع لوقيف كردي ىف ريخلاو كيدعسو

 اضفأ يئيأو برايزواوةيف كلذ نم 1 مكيطعأ الوا لوقيف كقلخ نم ًادحأ طعت

 لاق اكوأ ًادبأ هدعب مكبلع طخسأ د يناوضر مكيلع لحأ لوقيف كلذنم
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 لاق حيحصلا ىف ةعاذشلا ثيدح ىفهب احرصمءاج اذكر شبلا وبأ مالسلاو ةالصلا هيلع
 ىنثتسا اذاف رشبلا وبأ تأ مدآ 5 نولوةبف م 31 نو ودل هللا ىلصّلل لوسر لاق

 هررق ام ىلع ةكئالملا هنزل 000 هكردتال ىلاعت هلوق مون ٠ نونماوملا

 ٍرعأ هللاو نحلا يف نوم ىلع ىف ةبن ذنيحل مالسلا دبع نبا
 هج خد --

 « نورشملاو سحاق بابلا ف

 « ىنجلا فاخ ةالصلا حصن له ناب يف )ل
 يربكعلا ءاقبلا ىبأ هخيش نع هدئاوف ىف يلبنحلا ىنارحلا قريصلا ىلأ لا لع

 ينااو نونلكم ممال ممل لاتف هداخ 0 صلا 8 له ىنجلا نع لئس هنا يل دنحلا

 رعأ هللاو مهلا لس مم مل سو هيلع هللا ىلص
 هه

 ( ناب ةعاجلا داقعنا نابب ىف إل
 قاحسا نبا نع ىلأ انتدح د مههادبإ نب برس انثدح دمحأ مامالا لاق

 نب و رمع يلوم ديز ىلأ نع ةرازف ىلأ رو لا نال

 لسوديلع هلا ىلص هللا لوسر مم نم اني لاق دوعسم نب هللا دبع نع ىمو را ثي رخ

 ىف لجر ىمم نم وني الو نالجر يهم نم مل لاو ذا هباحصأ نم رن ىف وهو ةكمي

 ثحر ِد ءامالا امسحأ الو ةوادإ تذخأو هعم ئمتفلاق ة ةرد لاقثم نسا :رههنلق

 طش لاق ة ةعوج ةدوسأ تأر 6 يلعأب ١ :؟ اذا و هيلع هللا ىلص ا لوسر

 ىصمو 0 لاق كم يعارعل 0 لاق مث 6 طخ ل هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىل

 هللأ لور مهعم رمسف لاند مهتيأرف مهلا سو « الغ تا لمالا 0

 لاق دوعسم ناار اناق ث ازام لاف 0  ىت> اليوط الب سو هيلع هلل ىلص

 لاق ءوضو نم كسل مث لاق كت د م لق وأهلا لوسر ا: تا كتاف

 ,ةيطو هرغ : سو هع هللا ىلص هللا لوسر لاف لدن وه اذا ةوادالا نادم مث تامف



 اناهللا لوسر اي هل الاتق مهم ناصخش هكردأ ىلصي ماق الف اهنم أضوت 0 ءامو
 مئاب ىلص مث هنلخ سو هيلع هلا يلصهّللا لوسر ا لاا 7 ناد
 0 نيبيصن نج ءال'وه لاق 0 ءالءود نم هل تاق فرصنا

 نمهللا لوسرأب كانه لهو 7تانف لاق ممدوز دازلا ينولأس دقو مهيب تناك رومأىف

 اودحوامو ارا راد ثور نه 0 امو ةعج رلأ مهم هدو زذ لاق هايا مهدو زن ئىش

 تاطتسإ نا لسبع هللا ىلص هللا لوسر يم كلذ دنعو لاق ايسأك هودحو ضع نم

 انثدح ةرازف ىأ ن نع نايس انأبنأ قازرلا دبع انثدح دمحأ ( لاقو ) ) مظعلاو ثورلا

 رجلا ديعل الاقو نالجر مهنم فخم نجلا هلي ناك امل لاق دوعسم نبا نع ديز ونأ

 نكلوءام يهم سيل ت اق ءام كعمأ سو هيلع هللا يلص يينللا ىل لاقف هللا لوسرا. كعم

 ةياوويقو اضوخ راورط ءاموةسلع و هياع نايم ينل لاق كدت اهف ة اودإإ يهم

 قاسف دوعسم نبا ع نع ديز يلأ ن 0 : ىلأ نع عيب رلا نب سيق نع قازرلا دبع

 ةالصلا يضف الف ةالصلا ماقأو مر ءامو ةريط ةرك هرخاآ ىف لاقو طخغا ثءيدح

 اولاق محاصإ اع مكمونلو 2 "مآ ملأ لاتق '"'عانملا هالأسف نما نم نالجر هيلا ماق

 نيبيصن لهأ نم الآق امن نم لاتق ةالصلاكءم انضعب دهشب نا انيبحأ نكسلو يلب
 ىجنئسي نا يهنو اجو اماعط ماظعلاو ثورلاب اهل ىمأواممموق حلفأو ناذه حفأ لاتق

 سب وبأو 6 نب جارجاو كب ,رشو ليئارساو يروثلا هاورو ٠ ةثور وأ لعب
 اذهديز يلأ نع ةرازف يبأ قي رط ريغو يرمعيلا حتا وبأ لاقو ةرازف ىلأ نع 2

 نبا نعروبشم ثيدحلا لصأ نكلو ديز ىأ ىف ذ ةعقاولا ةلاحال اهم ىوقأ ثيدحلا

 درمتت لو ضعبل اضم ديش و نم امد ةرفاضتم ناس> قرط نم دوعسم

 يرو ف نآألا 00 كلذ سلف 3 كسل ءىضوتلا ن م ابمذ الا ديز ىلأ قيرظ

 نأو يلاعت لاق ريبج نب ديهس نع ىلجبلا ليما نع هريسنت ىف يروثلا نابنس

 انل فك ملسو هيلع هللا يلص يبنلل نجلا تلق لآ ان ادحأ هللا مه اوعدت الف هلل دجاسملا

 ثور نهاود حو امو ةمج رلأ لاق مهدوزام تاقف ناحرملا طل يف يذلا 60

 8 دازلا عانملاو ثيددح ىف مدقن )0( رع اودحو
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 ا 0 سل 3 2 ازمف ا 5 1 نيكو كم ةالصلا دبشت نإ كدجس

 معأ ىلاعت هللا نملا ةعاجا داتعن اهرداون يف ىنريصلا نبا

 # نو ديكملا و نماثلا بايلا و

 4 نجلا ناطيش رورم ةالصلا عطف نايب ىف )ل

 هبلعمطني له ىلصملا يدي نيب ينجم اذا اهف لذح نب دمحأ نع ةياورلأ تنلتخا

 ةالصلا طنب كح لس و هيلع هللا ىلع يبننلا نال اهعطقتي هنا هنع ىو رف اهننأتسي و هتالص

 باكلا لاق 16 نم ضيبالا نم رمحألا لاب ام هل لوقف دوسالا بلكلا رو رع
 اهعطش ال ةيناثلا ةياورلاو مدقت 6 هثرومعب روصتت نجلاو بالكلا ناطيش دوسالا

 انيرفع نا لسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقو هريغو دماح نبا اهاكح ناتباوترلا ناثاهو ٠

 نيب هرورعب ارمطق نوكي نا لمتحي ةالصلا ىلع مطتبل ةحرابلا ىلع تلفت نجلا نم
 لاعفأب اهعفد ىلا جات« لاءفأ تيب رعلا نم ردصإ نأب اهعطق نوكي نا ل.ةحيو هيدب
 لاعفالا كالت اهمطتتف ةالصلل ةيفانم نوكد

 دم ممصحعمسء ةكيور هوب هارفي صح حصححم

 « نورشملاو مسانلا بالا

 « اينج ىسن الا لتق اذا محلا ناي ىفؤ

 نبهّلا دبع نب دحم انادح حور نب دحأ ب لا وبأ انثدح خيشلاوبأ ( لق)

 ةكيلم ىلأ نبا نع ع ديزي ىلأ نب هّللا ديبع ن نع رمغ نب ناهعا مدح شديرق ىلوم ديزي

 مالا ىف تبنت لتتف ب تأت امنع هللا ىضر ةشئاع يلع علي لازي ل ناك اناج نا

 هيلع هللا ىلص ىبثا جاوزأ يلع علطي مل السم ناكول تلاقف للملا هللا دعت انت ليقف

 000 ىجي ناك امو كبايث كيلع يم .- قع علي كل اف لق لو

 ىبأ نب ركب وأ رار كينانلا ل كفل مرد فل رثع يا ترمأ د تحبصأ ف



 نبا ماس نا يبل هم اد لاق هفنصم ق ةبيش

 هللادبعركب وبأ لاقو ٠ هو اهنع هللا ىضر ةشاع م نءةحلاص ل هل اع نع كلم ىبأ

 ةشئاعتأر لات بيبح نع ديعس ن 0 أندر ثعج نب 2 0 قريخا نبا

 نم اهنا اه ليقق ةليالا كلن ىف تينأف تلتنف املتنب ترمأف اهنيب يف ةبح اهنع هللا ىضر
 ارا ع.قباف نملاىلا تاس رف سو هيلع هللا يلص يبنلا نم ىحولا اودمتسا_نيذأل را
 م,ةةتعاف عار نيعب را

 ىبأ 1 ينبص ثيدح نه ةليللاو موبلا ف يناسنلاو يذمرتلا يور 4 لصف

 هذه نم من اذاف اوماسأ دق نا نم ارثن ةنيدملاب نأ هعفر ديعس ىلأ نعبلالا

 نأ ثيدح نه - حيحص ىف تبنو ٠ هولقأف م ناف اثالث هونذاف عش ماوولا

 انج رد صرع دع انم ىتف نآك ديعس ىبأ نع ةرهز نب ماده ىلوم بئاسلا

 هللا لوسر نذأتس لا كيذ ناكف قدنكلا يملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمم

 كلع ذخ هل لاقف و هن ذأ: ساف هلدأ ىلا مجيف نامل فاصناب ا هياع هللا ىلص

 نبب هنأ س عا أذا عجر 9 هحالس ىل جرلا ذخَأف ةظي رق كيلع 8 ينذ كحءالس

 كىعر كيلع فنك | هلتلانقةريغ هتباصأف معطي يكل حمرلا امملا يوهاف ةمئاق نيببلا

 شارفلا ىلع ةبوصنم ةميظع ةيحب اذاف لخدف ىنجرخأ يذلا ام رظنت ىت- تيباا لخداو
 امهيأ يردن اف يلب رطشاف رادلا ىف هزكرف جرخ مث هب ارمظتتاف حمرلب اهملا ىوعاف
 زوجي ال قع ريغب نحلاا لبق سأب ملا وبأ خيشلا ( لق )ىق جدلا مأ ةيحلا ا ٠ عرسمأ 1

 ًادحأظي نا دحال لحي الف لاح لك يف مرحم ماو 0 سنالا لقتقز وجال 5

 ىوقتلا برقأ وه اولدعإ اولدعت ال نا ىلع موق ناش ركنم رجي الو ىلاعت لاق ًارفاك ولو

 انالثنذ'و تف انج نوكن دق توببلا تايحتناك اذان ىتش روص ىف نوروص:, نجلاو

 ترصأ دنق ةبنج تناك ناو تلئةدنق ةءلصأ ةي>تناك نا اهماف انآ الاواهمف تبهذ ناف

 يذلا لئاصلا وه يداعلاو تود معز ةي> ةروص ىف سأالل اهرورظإ ناودعلا ىلع

 زوجي الف كاذ حسبلل ببس نودب مولتأ اماف الق ناك ولو هر رض مندي امي هعفد ز وجي

 رعأ ىلاعت هللاو

 (مكآ -9)



 « نيثالث يفوملا بابلا »

 نجلاو سنالا نيب ةحك انملا نايب فبابلا اذهو ٠ « مهني ايف نجلاة مك انم انمدق دق

 اومعز(يباعثلا لاق ) نكمم هسكعو ةينلا ىسنالا جاكت لوقتف لوالا اما ٠٠ هتيعو رشم

 لاومالا ىف مهكراشو ياه "1 '( لاق) نجاو سنالا نيب ناعتي دق حقالتلاو حت ميك انالا نا

 ناطيشلا ىرطلا مسي و هنا ءازعتا 8 اذا سو هلع هللا ىلص لاقو دالوالاو '

 ناطيشلا تيس ضن ا هو هنأ سما لجزا ىلأ اذا ( سابع نبالاقو)“" 'هعب ماك هليلحا ىلا

 ىو ٠ رب رح نبا لفاحلا هاور نجلا دالوأ نون وملاف ثنخملاب تءاؤ تليكم |

 ىلا نيب ةحك املا زوجحال ءاهقؤللا لوو نجلا حاكن ن ع ضو هع هللا 2 يبلا

 مب الن الا يع نال هناكما لغ ]لو نيضاتا ىمةنه وك نم“ ةهازكو ناو
 نم ناسنالاو رانلا رصنع ند نا ل ناؤ «٠ عرشلا 1 هم الو زار هيلع

 ل ةينجلا محر ىفةيئاسنالا ةنطنلا نوكت نأ نم مني رانا رصنمف هيلعو ةعب رالا رسمانعلا

 ربظ ناكل انكم كالذ ناك ولو ةينارينلا ةرارحلا ةدشل ةم.ثلحمضتف ةبوطرلا نم اهف

 يلع ةئعابلا ةلئسملا ىف يلع دروأ يذلا وه (لاذوسلا اذهو) مهني حاكنلا لح ىف هرثأ .
 نيقاياوسيلفراث نم اوناخناو مهنا(لوالا )هوجو نم باوجلاو .٠ باتكلا اذهفيلأت
 لايتم م لسانتلاو دلا وئلاورم ااو لك الاب 4ع اولاحتسا دق لب يرانلا م ىلع

 نجلا دا وعزت نم قاخ يذلا نا(لوقن ان أ ىلع) كلذب ىلارتلا مر نع ء مذ اوذب

 000+ بلف م6 أ ريغ نجلا ن 0 دحاو لك اماو بارت ند هسنالا وبأ م 31 قلخ 5

 0 دقو بارت نم اقواخم سيل مد ىنب م امكرانلا

 ةياورفو هنتنخ ال هدد ىلع هتالص ىف 8 5 هل ضرع يذلا ناطيد كلا ناس درب دحو هنأ سو ٌْ

 هباعلو ناطيشلا ناسل دربف هب اعل درب ىتح هقنخا تاز اك سو هيلع هللا ىلص يننلا لاق ٠

 ىلع ناجل ىوانا مسي ملو الخأ لدعلا مساح اذا“ ناجرلا طنل يف يذلا )١(

 03 هلءاحأ
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 دقودربلا ءاج نيأ نم هلاح ىلع ايئاب ناكول ذا يرانلا رسمنعلا نع لقتنا هنأ ىلع ليلد
 نايب ىف هاندقع يذلا كثلاثلا تابلا ىف يرانلا رصنعلا نم مهاقتنا ىف لوقلا انطس

 يرجي و ينجلا هندب لخدي عو رصملا اذهو هتداعا ىلا انب ةجاح الف هنم أوقلخ ام

 نمو عورصملا قرح ال هلاح ىلع ايقاب ناك ولف مدلا ىرخ مدآ نبا نه ناطيشلا

 الجر انبه نا ليقف هنع هللا يضر سنأ نب كالام لتس دقو مالا ىرحجمه:٠ ىرج
 نبدلا ىف اسأب كلذب ىرأ ام لاقف لالملا ديرب هنأ عزب-ةي راج انإلابطخم نا نو
 داسنلا رثكيف نجلا نم تلاق كجوز نم اه لية لماحةأىما!تذجو اذا هرك ا نكلو
 وبأ هدروأ هنع هللا ىْضَر كلام مامالا نع هان رك ذ يذلا اذهو ٠ كلذب مالسالا ىف

 لاتف نجلا حاكت باب ىف ةسودولاو ماهلالا باتك يف يزارلا سابعلا نب ديعس ناملع
 نب كلام ىلا 0 نم موق ب بتك لاق يديب زلا دواد نب دعس ىنثتدح لئاقم انثدح

 ةرخا ىلإ نخل نه الجر انبه نا اولقو نحلا حاكن نع هنولأسي هنع هللا ىذر سنأ

 ناكما كاان مدع نم مزاب الف قولعلا ناكما مدع انماسو انا (ىلثا هجولا)
 اكل ناكما مدع اج اا ناكما م دع نم م لو وم الأ هل ىف ءيطولا

 رومعتيال مقعلا لا قولع رو ميقعلا ةأرملاو ةسي آلاو ةريغصلا ناف اعرش
 نيكت تناك ناو حاكنلا ةكح ناف عورشم نط حاكتلاف اذه عمو قالعا هنم ئ

 كلذ ناك ولو هلوق(ثلاثلا هجولا ) كلذ فاخ, دقق ةمالا ةرثكب مالا ةاهابمو لدنلا

 فلختي و انكم نوكي دق ”يشلا ناف مزالريغ اذه حاكتلا لح يف 0 ربظ ناكل انكم

 مراحلا كبذكو نبحاكن ل الو 3 نومف قولعلا تاينولاو تايسو ىلا ناذ منال

 سنال' نيب حاكناا زاوج نم عناملاو هبسحب عضوم لك يف عناماو عاضرلا نم مرحب نهو

 ىلع دوصصتملا لوصح مدع 0 مهضعب دنع سنجلا فالتخا امإإ هعنم نم دنع نجلاو

 مه رداظف سنجلا فالتخلا امأ»٠ مهحاكت ىف عرشلا نم نذالا لوصح مدع وأ هنيبنام

 حاكنلا نم دوصقملا لوصح مدع امآو٠ ه قوانلا ناكماو عاقولا ناكما نع رظنلا مطق

 ةدوم انابيب لعجو اهملا نكسنل ا ا نه انل قاخ ناب انيلع نتا هللا نا لوقف

 اهنم قلخو ةذحاو سنن نم كتقخ يذلا مي راوقتا سانلا اهمأ اي ىلاعت لاف ةمحرؤ

 ةدحاو سنن نم كنلخ يذلا وع ىلاعت لاقو ءاسنو ريتك الاجر امهنم ثبو مجوز



 اا

 ًاجاوزأ مكسفنأ نم 5 قلخ نأ هئايآ نمو يىلاعت لاقو املا نكسيل اهجوز اهم لعجو
 ىلاعت لاقو نو ركنتب مونآ تاب آل كلذ ىف نا ةمحرو دوم 2 لعجو املا اكسل

 لعجيإف اننا نم اوسل نجلاو ٠.٠ اجاوزأ أكن نم ل لءج ضرالاو تاومسلا رطاف
 ىنب نم حاكنتلا لح نم دوصقملا ت اوذل ًاحاوزأ انل نونوكي الف انل جاوزأ من

 "ا عال لج هلأ ريخأ لات هللا نآأل رخآلا ىلا نمجو زلا دخأ نوكس ومو م 3

 مدع نجلاو سالا نيب حاكتلازا زاوج نم ذئنيح يعرشلا عئاملاف املا ناسا 3 1

 سنالا نم عبتم ىوهو قشع نع نوكي نأ الا رخ آلا يلا نيجوزلا دحأ نوكس

 ذا سكعلا كاذكو هسنن ىلع فوخال ةدنجلا حاكن ىلع ىسنالا مادقإ نوكيف نجلاو

 قلق ىف ىسنالا لازي الف اذه عمو ةبلأ مهوفلتا اعرو هر آل كلذ لف ادت

 00 لد هنأ ىلاعت هللا ربخأو ضقنلا حاكتلا دوصتم ىلع دوعي اذهو ةنينأمط مدعو

 نحلاو سنالانيب ةوادعلا نال نجلاو سنالا نبب فتم اذهو ةمحرو ةدو» نيجوزلا

 ملسو هيلع هل ىلص هلوقو ٠ ٠ ودع ضعبل ضعب اوطرها انلق ىلاعت ليادب لوزت ال

 توعبات مهف موسما را نم اوقلخ نجلا ناألو نجلا نم متادعا خو نوعاطلا ىف

 هلهأ يلع ةنيدملا ف ثبب قرتحا لاق ىسوم يبأ تاج نا نيحيدصلا ىو ٠ ميلصال

 من اذاف ل ودع ىه امنا رانلا هذه نالاتف ماع سو هللعدلا يلص يلا ثدخ ل بلل

 . ىذلان أل انا ةاودعلا ىف امل عبات ويف اهنم قلخ اه انل ع رازلاتناك اذاذ :ع اه'وئطاف

 :لوصحو رخآلا ىلا نيج وزلا دحأ نوكس وهو حاكتلا نم دوصقملا ىنتثا اذافدلصأ عبذي

 نذالا لوصح مدع ايو حاكنلا زاوج وهو هيلاةليسو وهام يفتثا امهميب ةمحرلاو ةدوملا

 ثانالل مسا 18 ءاننلا.: نم كلب اط ام | ودكناف للامن هللا ناف موحاكت ىفعرمشلا نه

 . هنأو ىلاعت هلوق ىف ظنالا 0 لجال نجلا ىلع قلطأ امنا لاجرلاو ةصاخ مدآتانب نم ا

 ف مهملع ع ائضرف ام انماع دق ىلاعت ,لاقو نا ن ٠ لاجربنوذوب سنالا نم لاج رناك

 نم مهل تاقواخلا جاوزالا نم مذآ 0 جاوزأف مهجاو زأ يلع لإ ىللاعت لاقو مهجاوزأ

 : نوحاكن يف اا نوذأم الو جاوزأب ان اردد نها دع انو نيحاكن ىف نوذألا م 1

 قيفوتلا هللاب و هب يلع هللا ك1 أ هّللاو

 عارتاباتك ُْف ىرادلا كيعس 0 نامع كيعس وأ لاقف كلذ عوقو امأو (لصن)



"4 
 ىنادح شمالا انثدحرهزالا وبأ انثدح ىزارلا دي نب دمع انثدح 27 رابخالاو .نئسلا

 لانأ نا هرك أ ىنالاقو انيلا اهطخ مث انل ةيراج نا نم لجر قلع لاق ليي نم خيش
 ناي ملاثمأ أ لاتق مثنأ ام انف انةدح انعم ربظف لاق هنم اهانجو زف امر اهم

 ةئحرملاو"")ةعيشلاوةب ردقلاءاوهالا لك نم انيف رمت لاق ءاوهالا هذه ميلف اذن ملا انلق ملئابقك

 ىلع انثدح هيلامأ ىف داجالا"”ناملسنب دهحأ لاقو * ةئجرملا نم لاق تنأ اهيأ نم انلق
 0 ةرواعموأ انادح سم خوي ع يرض ءاثعشاا يبأ ناماس نب نسحلا نبا

 ةاشينأف لاق زرالا لاقت يام امطلا بحأ ام هل تان ىنج ايلا جوز" لوقي شمالا

 لاق انبف ىتلا ءاوهالا هذه نم كبف تانف ادحأ يرأ الو مفرن قرا تاع هب

 8 هدمخل ا جاجحلا وبأ 0ك اهيش )لات رك 0 رئااهف تاق
 نبدمحأ ركب وبأ انثد> ىطئارملا ركب وبأ لاقو ٠ شالا يلا حيحص دانسا اذههتةرب
 تدبشلاقشمعالان ع رب رمضلا ةيواعم وبأ انثدح ىدغصلا .دواد انْد>ىدامرلا ر وصن»

 مكبلا بحأ ماءطلا ىأ مهل لبقف نجلا ىلا ممن. لجر جوزنو لق ينوكب نجال احاكن
 3 3 الو يهدف ررألا امهف ناذحلاب نونا اوا_عل ش.عالا لق رول اولاق.

 دج لاق 4 دئالتلابباتك ىةبش ىأ ني دحأ نب دحم ركب وبأ اضنأ هاء

 00 لاقو ٠هودنب شالا 0 اناد> يناجز وجلا ناملس نأ تست ل

 ةأرماتءاج لاق ىجورسسلا فسوب وأ اندح رع انندخ نمح ىلا بع ىتثدتح ان دلا أ

 هيلا تءاج مث اهجوزنف لاق ىنج زنق مكنم ايرق انلزن انأ تلاقف ةنيدملاب لجر يلا
 ضعب ىفوه انيبف لاق ةأىما ةيئه يف ليلا هينأت تناكف ىنتلطف انليحر ناح دق تلانق

 اهدي تعضوف هنعتبفأ لاق ب حلا باحصأ نم طقس اع ًابح طتنت اهار ذأ ةنيفملا
 ارمبصأب تايوان هذه لاق ىنت كر نيغ ىأب هلا تلاقف هياا اهميع تعفر 3 3 يلع

 يناملا يزارلا ندلا ماسح ىضاقلا نب دجحأ نيدلا لالج ىناقلا انثدحو هنيع تلاسف

 ةأجلا ةريبا تزج اماذ قرشلا نم هلهأ راضحال يدلاو ىنرتس لاق هتححرب هللا هدمغت

 طقليفيذلا (©)ةيشملاوناحرملا طقلىف ىذلا (؟) راثآلاو ناحرملا طقل ىف (1)

 هرخآ ىلا ءاثمهلاوبأ ناملس انأبنأ نيسحلا نب ىلع انا رنأ لوس نب ملسأ انبنأ ناجرملا



 ٠ن

 اذاف تومتنافىبظفوب 'ىشب 0 اذا منا نأ انفةعاج ثتنكو ةراغم ىف انك نا ىلا راعملا

 اها سأب نمكياعام تلاقق ت تعئراف لوطلاب ةقوتشم ةدحاو نيعاهل ءاسنلا نم ظسو ةآرمأب

 اذاف ترفل مث يلاعت هللا ةريخ ىلع اهنم ىنوأغ تاقف رمتتاك ىل ةنبا جوزتتل كتنأ

 ىف لوطلاب ةقوتشم ابلك مهتويع ىنتتأ ىتلا ةأرملا ةئيبك مهاذاف مهترظنف اواقأ دق لاجرب
 ةيراج اهعمو ةأر#ملا تدلعو اوضمن مث تارقف دقعو ىضاقلا بطل دوهشو ضاق ةئيه

 يئاحيئساو يفوخ دازذ تفرصناو يدنع اهتكرتو اهمأ نيع لثم اهنيع نا الا ءانسح

 ىلع تابقأف دحأ مهنم هبا اف اوظتيتسي ىت> ةراجحلاب يدنع ناك نم يمرأ تيب و
 ةعالغ اذه ىلع تءدن ىنقراقت ال ةباشلا كلتو الحرف لبحرلا نآ مث عرضتلاو ءاعالا

 اهقارف بحت كان اكو كتبجعأ ام ةباشلا هذهن اكتاقوةأرملا ينت :أعبارلا مويا ناك املف مايأ

 تناك ةياكحلا هذهو ٠ دعب اهرأ ل مث تفرسهناذ اهتتطف اهقلطف تلاق هللاو يأ تانف

 سابعلا ىلأ نيدلا باوش ةمالعلا مامالا يذاقلل ميك نيدلا لالج ىْماقلا نع رك ذت

 نبدلا دلع تاق , اممم تنأ لاقف هتهحرب هللا هدمشت ىرمعلا هللا لضف نب دمأ

 أك اهاكخل امنع هل لئاسلا انأ تنكو هيلا انيضف هنم اهعمسأ نا ديرأ لاقف ال تلقف

 قطا دقو ال نا 2 املا ىففا له نيدلا بابش ىضاقلا تاأسفاهرخ يلا انك د

 كالاسم بات؟ ىف نيدلا لالج ىضاقلا ةهجرن ىف ةياكحلا هذه نيدلا بابش ىضاقلا

 يباكلا لاق اينج ناك سينتب ىوبأ دحأ نا لبق دقو” باتكلا. ةيشاح ىلع هطخب راصبالا
 فارطالا كولم ىف سدل لوقي ناكو اباكن ميلا كولم هدلو و كولملا ءاظع نم اهوبأ ناك

 سينلب هل تدلوف نكسلا تنب ةناحير امل لاقي نما نم ةأومأ ج جوزتف ىنيناذي نم

 هيلع نامل لما كذلو ةبادلا رفاح لثم ناك اههمدق رخئوم نا لاقيو ةمثلب يعسنو

 ظناخلا طخ نءتاقن هيرك ذب ينيدفصلاح الملا لاق تاقزاجرما طقل ينلاق )١(

 لوشي ديعلا قديئد نإ نيدلا ٍقأ مامألا انخمش تثتوميس لاق سانا كوس نب نيدلا حتا

 جوز رح يرع 31 ركب ونأ ناك لوقي مالسلا كسع نا نيدلا زغ خيشلا تهمس

 هيأ معز 3 * ناعم ال فك 5 مسج سنآلاو فاعل حور نجلا لوو نجلاب سا

 هبجون ةجش انارأو هتدعشل لمح مظعب هّنب ريض مْ ةدم كوم تماقأو نا ند ةأرمأ جوز

 هأ تنر هو



 را

 اماف برظضي هنا ىئارال لبخي جاجز نم اي ناكو رب راوق نم درمملا حريشلا مالا

 ابلّتع ربتخيل اهشرع راضحاب رمأ كالذأو فينخ رعش ريغ رب ملف اهيقاس نع تنشك هتأر
 لواوهو ةرونلاو ماما اوذخاف نيطايثلا رمأف هجيوزت لع نامي مزعو تماسأ من هب
 أهدر نم تداراو انحوزمت ةضئلاك راغف اههقاس ةرونلاب اولطو ةرونلاو م ذخنا نم

 نادمغيهوابلث رب مل يتلا نوصخلا نميلاب اط اونبف نيطايشلا رعأو كلذ لعنف ابكلم يبل

 معيرااو طاسبلا يلع ةره رهش لك ىف اهر وزب ناكو اهكل»ه ىلع اهاتباو اهريغو يونبنو
 لاقيو ةغالا هفف ىف ىلاعثلا ر وصنم وبأ لاق «هتو. لازف تام نأ ىلا اكلم قبو
 قولمعلا ةالعنسلاو ىمد الا نيب قوتمالو سمعا ةشلطاو يالا نيا ف١

 هللا ىلص يبنلا نع ىور دنق ال مأ عو رشم وه لح ىناثلا ماخملا اماو ( لصف )ل
 ىف ىنامركلا برح لاق هتهارك نيعباتاا نم ةءاتج نع يور و هنع ىهملا سو هيلع

 نبأ انثدح رمع نب رشب انثدح ىعيطتلا يحمي نب دم انثدح قادحساو دهحأ نع هلئأسم

 نع ملسو هيلع هّللايل_ص هللا لوسر ىهن لاق ىرهزلا نع ديزي, نب سنوب نع ةعيم
 نع جاجحلا نع ةيواعم انثدح قاحسا انثدح ةعبط نبا هيفو لسرم وهو نملا حاكن

 يندح ةبيتق نب ناملس ينندح ةورع نب جايا انثدح نا حاكن هر هنا جلا ظ

 جيوزل نع نسحلا تلأسو ههركف نملا جيوزت نع ةدانق تلأس لاق ينامرلا ةبةع
 انثدحخ هلا دبع نع راسي نب رشب ان'دح ىشرتلا دم نب ركب وبأ لاقو ههركف نجلا

 يرضللا") نسما نب نسحلا لأ الجر نا هللا دبعنب ةبقعانثدح رت ريدلا دش
 ود كنالو هوجو ال نسحلا لاق نان تخت نما نم الجر نا ديعس ابأ اي لاتق
 هو-ح وزن ال لاف انل ةاتف بطخي نجلا نم الحر نا تاطاللا ابأ اي لاف ةداتق ينأف

 الف انذؤ لو انع تفرصنا امل السم 0 كياع ج رح انا اولونق 5 ءاج اذا نكلو

 مكل لاتف هومتلأسف نسحلا مت لاتف تابلا ىلع ماق ىت-> ىنجلا ءاج ليالا نم ناك
 هل اولوق 0 ال لاقف هومتلاف ةدانق - أ مث هومركت الو ةوجوزت ال

 فرصناف تكالذهل اولاتف انذاوت و انعتفرصنا ال 0 الحر تنك نإاكلع جرح الا

 هاررحبلف هللادبعنبا ناحرملا طقليفىذلا (1)
 ررحبلف ىرمعبلا نسحلل ةياكديعس وبأو ىلسالاب اذك (؟)



 0 ف

 بابةسوسولاو ماطالا باتك ىقيزارلا سايعلا نب ديعسنامنع وبألاقو ٠ ٠ مذ 2 و 7

 انثدح فلخ نب ركب رشب وبأ انئدحلاق مث كلام نع 00

 نجاح اكن ه هركم ناك هنا محلا نعةاطرانب جاجملا نعير وألا نايمس نع و

 نا حاكن ه 1 ءايقبع' نإ جلا نع ةاسزأ نب ج جاجحلا نع ىننحلا 0

 نللاةحك انم لآ ة ةينج جو زنف هب رسكفرحبلا بكر لجر قاحسال تلق برح لآقو
 مصاالا ةبتعنع ةبدنق وبأ انثدح قاععسا نب لضنلا انثدح اينالا ىنأ نبا لاقو«ةهو ركم
 ناكيلع جرن هيلع اوجرح نسحلا لاقو لاق هاعركف نا وزن نع الئسو ةداتقو
 يناتسجسلا نيدلا لاهج خشلا لاقو ٠ بهذف اولمذق كتاخ اني رت وأ كتوص انعمسن

 ةحك املا زوجت ال ةيجارسلا ىواتنلا ىلا هل ايزاع تملا ةيثم باتك ىف ةيفنحلا ةمأ نم
 يدهازلا نيدلا مج خييشلا رك ذو» سنجلا فالتخال ءاملا ناسناو نجاو سنالا نيب

 مح نيلجر دوهشب زوجي لاف ةينج ميو زنلا نع ىرصبلا نسحلا لئس ةينملا ةينق ىف
 نبع زمر كعو دماح ىلأ زمر مح ( تلق ) هنقام لئا سلا مغصب لق كع زوجي ال

 ةحك املا ز وجبال هنأ نم يناتسجسلا نيدلا لاج خيشلاهرك ذ يذلا اذهو ىسياركلا ةمئالا
 نمحرلا دبع وبأ ىور دقو ٠ كلذ ناكما ىلع ليلد ءاملا ناسناو نجلاو ىنالا نيب
 رشب وبأ انثئدح لاتق هعوقوو كلذو ناكما يلع لدبام بئاجعلا باتك ىف يو رملا

 كلام نب بمك نب نمحرلا دبع نب دم نب لبس نب حادبلا نب بمك نب نة رلا دبع
 كلام نب بمس نب هللا دبع نب ةجراخ نب ديبزلا نب ةيتع ىمب نبا ىنثدح ىراصنالا

 موب تاذ هربت هل نبا هي ةفاتحر ار هنأ أ ىَش نم هخايشأ ضع. نع يراصنالا

 هنا رك دف هتدلاو ببسو اذه ببس كندحأ ىتأو لعمال خ..شلا هل لاق هتدلاو رك ذو

 يوأي و اغرمك نم لك أي ائيح ةرب زج ماا جوا يلع سو هب رسكف رحبلا )31

 ةرذةدحاو لك عم راوج رخبلا نم جرخ ذا ةلي تاذوح انيف اهراحشأ نم ةرجش ىلا

 لاق فيط العدا لاثاك ةنغنغ نطو اهذخأت يت> اهئوضو الإ ىف ودمت مث اهب ىمرت

 ةلل نهرخأو نهرومأ فرعنف نهملا شعو لاجرلا نوم كرحتي ام هنم كرحتف
 قلعتف نهرث 1 ىف ادغ نجرخ املذ هنو ربال ث يح ةرجش 000 م ةيناو

 ' ةرجشلال صاب اهدش ىت> اهدوتب امم ءاخ ابالجب اعرعش ناكو نهنم ةدحاو رمش



 ةيحبس |

 رع 1
 هكف 05 يه مث ةنسهتضرأ ىتحامدعإ لزب موتا انة

 امنا الا هب احرف مالغلا لمحم كلذ لالخ ىف يهو ل اك ايو ماطنلا غاي ىتح لاقو كإذ
 تنل ىتح ودامت تجرخو ةنلذغتساف اما حربنال اهلاو هتنلأ دق امنا اجرف , كت ال

 رزق هل حواف يك ىم هبريي نأ نم عرسأب نكي إف هيدي ىفيبصلا يتب و رحبلا ىف اهسنف
 محرلا دبع ندا لامج خيشلا لف ٠٠ مالغلا انج دع نق هدالب يلا جرخو هب

 ىضاق اهنع لاس ىتلا هلئاسم ةلمج ىف ىرصملا يفاشلا يون-.الا ىلع نب نسحلا نبأ
 دارأ اذا ( ةلئسم ) يزرإبلا نب مبحرلا دبع نب. هللا ةبه مسا ابأ نبدلا فرش ةاضتلا

 ىلامت هلا ناذ عتب مأ كلذ زوجي لبخ هناكما ضرف دنع نجلا نم ةأعإ جوزي نا

 لعج ناب يرابلا نتماف اهلا اونكسنل اجاوزأ كسنتأ نم كل قاخ نأ هنايآ نمو لاق

 ىلا ىزعملا زيجولا حرش فروك ذلاو وهو ق3 ةزوج لق فقال ىنج نا
 ايمن. هل لهو ال مأ نكسملا ةمزالم ىلع اهربجي له هنأ (اهنم) ءايشأ هنمعرفتذ سو نبا

 مأ رنا لصحم دق هنال هيلع ةردنلا دنع نيمدالا ةرود ريغ ىف لكشناا نم

 اولا نع هيلو هيو < 1 مزج قاعي اف امملع دمتعإ 6

 اهنلأي ينلا ريغ ةروص ىف اهار اذا لهو ال مأ مهضاق نم كلذ لوبق ز وجي لهو ال م
 نم هنونلأي اب نانالا فلكي أهوال يجامع دمتعي له يه اهما 8
 نه جوزي ناهز وجيال (باو +ا) ال مأ هريغب تايدقالا نكمأ اذا هريخو مظلاك مهتوق
 نم كل لمج هللا لحنا| ةروس ىن ىلادن هلوق نيتي ركلا نيت :الا مومعل ةأرما نجلا
 (لقزاجاو زأ مكسننأ نم مكل قلخ نأ هنآبآ نمو مورلا ةروس ىفو اجاوزأ كسننأ

 مكناخ يلعو كعونو ركسنج نم ىأ كسننأ نم كل لمج نيتي آلا ينعم ىف نورسنللا
 نبحاكت لحب ىناللانالو نيبمدآلا نم يأ كسننأ نم لوسر مكءاج دنا ىلاعت لاق اك
 ند موينملا وه 5 دعبا| ةيام ىف يه نم كلذ ىف و لخدف ةلؤللا ت تانب و ةمومعلا تانب

 تامرحلاوكنالاخ تانب وكلاختانب وكنتاغتانب وكمعتانب و هلوق ىفبازحالا ةنآ

 ىف 5 لوصالا يناب نم عرف لوأو لوصالا لوأ عورفو عورفلاو لوصالا نهو نهريغ
 نمل ماو بسن ن جلا و نييمدآلا نيب سيلو بسنلا يف هلك اذهف ءاسنلا ىف يرحتلاةيآ

 مأ نبإ لبقو نوحك اننيو نوب تا كي :ا حص دقو مدوجوب ناعالا بجيف ب

 (ماكأ - 3



 هللا مسا ر 2 اركذي ملاذ ةماحلا ىف لجبل 00 مم [ ليقو نجلا نا

 وهو. دالوالاو لاومالا ق مهكراش شو ىلاعت هلوأ نم دارملا وهو ةأرملا كلو ىلاعت

 دواد ىلأ نفس نه ثيدحلا ىفو ناجالو مهلب ا نمط ل 28 هلوق ند موونملا

 اولاق لسودبلع هلل يلد هللا ,لوسر لع ن 85 0 هنأ دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم

 اهمفانل لعاج ىلاعن هللا ناذ " 1 يح 1 ثوروأ مظعب اودنئسي نا كتمأ "7 هنوا دمتاب

 نوكيامرف وأ [ كدا عقيهسيلع هللا مسا 5 مظع لك لانا حيحص ىفو اقزر

 امهم اوجنتست د م هّللا 0 هّللا 1 لاتف 00 فلع ةرعب لكو ال

 لاب ام تلنق لاق ةرب ره ىلأ ثيدح نه ىراخبلا فوت نملا نه مكناوخا ماعط امها
 دازلا قولان ن 1 منو نيييصت نحدفو قات لاو نا ماعط 0 لق ا مظعلا

 نع رهاظلاو (تاق) ًاناطاخ ع اودجوالا ةثو رالو ملف ةءا او رعالنا ىلا هللا توعدف

 مين لجر جوزتو لق 1 ل مك ع 1 هنءانمدق ان ال هزاوح شمعالا
 أزئاد ناك هنأ ىلع لياد هرخا ١ ىلا هتلأسف ينج انيلا جوز هنع حص ايف هل اوقو نا يملا

 ىقزرا مهللا لاق هنأ يمعلا ديز نع ىور دقو ٠ هرضح امل امارح "ناكل ذا هدنع

 كلل ل حييراتسا ىف ىبحصت لاق ام منصتامو يراوملا ابأ.اي هل لبق ابجو ذأ ةينج

 0 ةنأ ورم لهأ نم خيش زرحم تاريخا 4 قاما نع برح هاور يم ا

 هللا ىذر نأ نب كلام لوق رهاظ نا انمدق دقو هوك لف لوب ىحعلا اديز تعمم

 فانم وهو | ههرك امناو هدنع هزاوج ىلعل دب نيذلا ىف أ كذب ىرأ ام هنع

 ٍ : لعأ هللا سكملايف

 <« نوثالثااو يداحلا بابلا »
 4« سنالا ءاسنل نجلا ضرعت ناب ىف)

 رماعوبأ انثدح ىشرتلا ةيواعم نب زب زعلا دبع ان دحىشرتلا دمحم نب هللا دبع لاق
 ١ تت 1 ا ا كدا 01111 4 21 وال لا تاوا كتالوج تاك ل3

 هأ فكلا وهو يملأ ند 2 لمف 6

 هأءاطا ف دحم عمجاو هوو ب تشع نبقرد>ا املك ةيطر نازوةمح حابهملا 7 )0(



 و ظ ظ :

 نب ربرج نع بر> نب كا“ نع ذنه نب دواد نع ةماس نب دان انئدح رب رضلا

 لوحال تاق ذا تح:ذ يذلا تقو اهقرط نم قي رط ىف رتسنب ريسال ىنا لاق هللادبع
 مالكلا اذ_ه تعمم ام لاتف ةذبارهلا كئلوأ , نم ذب ره ىنعمسف لاق هل الا ةوق الو

 1 ىلع هرؤ : أالجر تنك قا لاق كلذ فكف تاقلاق ءاهسلا نم همدو لجأ نم

 ىلع نوكي ناطيش لهحأ ىف ىنناخ يرسك يلع اماع تدفوف رعيقو ىرنك ىلع دفأ

 مكنأش ام تانف مهمئاغ يلا بئاغلا لهأ شوب اك يلهأ "ىلا شوب مل تمدق الذ ينروص
 موب أهم 3 نوكي نارتخا لاقف ىلرهظف لاق كلذ فو تاق لاق بغت : كنا اولاتف

 0 بون انني عمسلا قارتسا ناو عملا قرت نممدن إ لانق ًاموب يناتافلاق مول ىو
 (9) ةفرعمدهل اذاف هروظ ىلعى ا يناثأ يأ الف معل كناق انعم ءىبمت نا كلل لهغةلب انا ىتبوت

 مْ * لاق كام ينةراغت الف الا وهاو ار 5 كسم:سا يللاتف ريزنكلعا ةفرعك

 هللا ءاشأم هللب الا وق الو لوح ال لوي .الئاق تدمسف لاق ءامسلاب اوت ىح ا

 لاق رجشو ضايغ ىف نارهعلا ءارو نه اوعقوف 6 قحلف لاق نكي مل ءاشي مل امو ناك
 نهج ري يت>برطضيف نيناقءاج اذا ناكو لهأ تينأ تحبصأ الف تالكلا تظنغ
 نبا ينأدح روج نب نسملا انثدح ىنع مطقنا ىتح ناوقأ لزأ مف تيبلا ةرك

 ب ع ع نيل نب دهم نب محاربإ نع قحسا نب دايع ىلأ ىنادح سايلإ ىلأ ظ

 تركت سافةلالف بجأ لاتف يِتجوز لوسر ىنءاج ذا ىراد ءاننب انا انيب لاق صاقو ىلأ

 اذا ةيدابلاب اهارأ تنك املا تراشأو ةبحلا هذه نا تلاتف هم تلتف تاخدف كلذ

 دعس بطخ لاق اميع مر يه ىهو نآلا أهمد أر يتح اهارأ 0 تنكم مث تواخ

 دعب كد ار نا هللاب كل مقا ىنإو ينبح دقاشللا لاك هيلع ىنثاو هللا دمح ةيظخ

 ابمم دعس لسرأو رادلا باب ن نم مث تيبلا نم تباسناف ةيحلا تجر كنلتقال اذه

 7 لالوسر فن تيدا ِ * دجسملا تءاج ىتخ اهعبتف بهذت ننأ رظنا لاقت انآسلا
 رغم راخأ ةهدع بايلا ىف قو تباغ قدح ءامسلا أ ةدعبعم هيف ا اسو هيلع هللأ

 قيزوتلا هلي رباخ لك ىف ةدارك كن ودا هاضتقا امسح ةيثالا باوبالا ىف

 حاد صم ىلفو هأ فرعلا هيلغ ت ِتد 77 ىذلا عضوملا ءارلا ج ف ةفرعملاو 0 4 7 0

 هأ اهدقر بده يف تانلا رعشلا ةيادلا فرعو



 5 « نوثالثلاو ىناثلا بابلا ط

 م« سنالا ءاسن يلا ضرعتلا نم اضعب نا ضعب عنم نايب ىفإل
 يلأ نب.ليعامسا ىنثدح ىنيدملا ديعس وبأ ىتثدح ناطيشلا دياكم ىف ىشرقلا لاق

 نب صايوإ نب دم نب ىموم نب نوراه نب ميهاربا ىنبدح نسح نب دم ىنْدح سب وأ
 نب ذوعم ثنب عيبرلا ىلع تاخد لاق نسح نب نسح نع يبأ ىنثدح يثرللا ريكبلا
 هنم ”ىلع طبرف ىنتس قنا ذا سلجم ىف انأ انني تلاتق *ىذلا ضعب نع اطأسأ ءارفع
 ينديرب ىنماندف تلاق هتعاظفو هناخو هداوس لثم رأ ملر املا لثم وأ لجل لثم دوسا
 000 0 انآ نكع ىلا كع بر نءابف اذاف: اهأرتن اهحنتنف ةريغم ةفيحض  هعبتو
 هيلا رظنأ انأو ءاج ثيح نم عجرف لاق نيملاصلا تنب ةحلاصلا ةأرملا ىلا كلل ليبس
 انثدح يدنكلا رفعج وأ ىنندح» مهدنع ناكو باتكلا ىتئرأف نسح نب نسح لاق

 نهرا دبع ثنب ةرمع ترضح امل لاق ديعس نب يب نع ىراصنالا ةمرعص نب ميهاربإ

 ةماس وبأو دع نب مساقلاو ريبزلا نب ' ةورع مف نيعب الا نم سان اهدنع عمتجا ةافولا

 نايعت ذا فقسلا نم اًضيقن اوعمس ذا امملع ىعغأ دقو اهدنع م انييف نمحرلا دبع نبا

 هللا مسب بوتكم ضيبأ قر طقس ذا اهو يوهب لبقأف يظع عذج هناك ظيس دق دوسإ
 رظناماف ليد نيحلاصلا تانب ىلع كل سيل بكع ىلا بكع بر نه محرلا نمجرلا

 ساوبنب رمم انئدح ةمادق نب دممىنئدح ٠ لزن ثبح نم جرخ ىتح امس باتكلا ىلا
 لاق ةحاط ىنأ نب هل ديع نب قاحسا ين دح رامع نب ةمركع انثدح لاق يقنحلا ىناعلا

 دل ترعش اف اهشارأ ذ ىلع ةيقلتسم ءارتعنب فوع ةنبا تناك لاق كلام نبسنأ ىنثدح

 ءامسلا نيب ىوم ءارغص ةفيحص اذاف اهتلح ىف هدب عضو اهردص يلع بنو دق ى رب

 نيكل ىلا نيكل بر نم اهبف اذاف اهأرتف اهذخأف ىردص ىلع ثءقو ىتح ضرالاو

 ٍترضو قاح نم هدب لسرأو مانق اهيلع كل ليبس ال هناف ملاصلا دبعلا ةنبا بنتجا

 ترك ذف ةشئاع تيتأف تلاق ةاثلا سأر لثم تراص ىت> تمروتساف ىتكر ىلع هدي
 هللا ءاش نا كرمضب نا هناف كبايث كيلع يممجاف تذخ اذا ىخأ ةنبا اي تلاتف اه كلذ

 اديشردب موب لق ناك هلاف اهسبأي هللا اظن لاق



 4« السغ اهملعغ بجوب له ةيسنالا ىنجلا 0 نا ناب ىفؤ

 ىندنأي ؟ ىج يهم تلات ة ءارغأ كديعنءا ةالص 'ىنو لاق ةيريبظلا ىواتنلا 0

 ىلاعملاوبأ رك ذواهماع لسغال يجوز ينعماج اذا دجأ ام يسنن يف دجأو ًارارممويلا ْف
 نا كتلاق ةأرما ىف 8 يل حلا باطحلا نءال ةيادهلا خش تاتكا3 ىلبنحلااجنم“) نبا

 اهيلع لسغال ةيفنخلا ضءإ لاق لسغ اهياع بجي لبف ةأرملا لجرلا ىنأي اك ينيتأب اينج
 وهو هببس مادعنال اهيل لسغ ال لجرلاك ىنج ىج» ةأرما تلق ول ىلاعملا وبألاق اذكو
 اذا امال رظن ليلعتلا نم هلق اهفو 4 تلق ل لازنا ريفي مانلاك وهف مالتحالاوجاليالا .

 مدعنا اذاو مالت ا جالب الو و را ابعماج هنأ ف رعت تم

 رعأ ىلاعت هللاو 00 دجو اك مالتحالاو جالي :الا وهو ببسلا

 ع ترا م 1 بابلا 0

 4 نما دالوأ نيثحخلا نا ناب ىف)

 انئدح ثنحلا نوكي *ىش يا نم باب شحاونلا ميرحن باتك ىفىموطرطلا 4لاقإ)ل
 نعى حىنبدح بهو نبا ىخأ نبا انئدح ىفاقلا دمحم“

 نبال لبق نبلا دالوأ نوث ملا لاق ساء نبا نع ءاطع نع حرج نبا نع
 لجراىأ نا ايم سو هيلع هللا ىلص هل اوسرو لجو زع هللا نا لاق كيذ نك 0

 ملعأ هللاو ثنحملاب تءاجخل تلم ناطيشلا اهملا هنتبس . اهاّنأ اذاف ضئاح يهو هير
 م ا حس |

 نما

 « نونالثلاو س.ءاخلا بابلا
 4 ابحوز نما تنطتخا اذا ةأرملا كح ناب ىف)

 ثراحلا نب .ادلا+ ان دح قدسا نب ليعاعسأ ىندح اي اندلا يبأ نب ركب وبأ 4 نال

 اجنملا نبا ناحرملا طقليف يذلا (*) ةرابعلاررحئلو لصالاب اذكه 5

 دامح نبا ناحرملا طفل يف يذلا 0



 ا
 نا يليا ىلأ نب ن+رلا دبع نع ةرمصن ىلأ نع ةدانق نع ةب و رع ىلأ نب ديعس انئدح

 نينس عبرأ صب رقت نا اهرمأف اهوقدصف اهموق كلذ نع لأسف كاذب هتثدحخل باطما
 جوزتتنا اهرمأفاهوقدصف اهموق كلذ نغ لأسف كالذب هتريخأف رمع تنأ مث تصب رتف
 نامِزلا م دحأ بيغي رمع لاتق باطمللا نب رمع يللا اوعنتراف مدق لوالا مجوز نا مث
 ينوأ عم لم لاق كرذع أمو لاق رذع يف نآكك لاق هتامح هلهأ م ال ليوطلا

 نوئماوم ند 2 اليوط 6 مهمف كك نجلا ىنثباصأ لق وأىنتبسف ءاشعلا ةالص

 ملسم تاق كننيد ام اولاقف اوباصأ نميف تنكف اياب ملل اوباصأف مهملع او رهظف مصولتاتف

 لوذقلا ترتخاف لونقلانيب و ماقملا نيب ىنو ري كيبس انل ل ال اننيد ىلع تنأ اولق

 لك لاق كماءطناك اف لاق اهعبتا حر راصعأ راهملابو ينوثدح ارشب ليللاب يهم اولبقاف

 رمخي ملام_فدجلا_ةداتق لاق فدجلا لاق كبارشث ناك اف لاق هيلع هللا مما رك ذي ملام
 انثدحواضيأ لاق ٠ قادصلا نيب و ةأرملا نيب هنع هللا يضر رمعهريخ لاق بارشلا نم
 ىحن نع رانيد نا ورمع نع ةئليع 03 نايس اندح فدو نب نمحرلا ليغ ايف وبأ

 انبمماوهايحأ اوردي لف هنع هللا يضر رمعد,عىلعالجر نبا "”تنسأنا لاق ةدعج نبا
 قلطي نا هبلو رمأ مث نينس عب رأ صبيرتت نا اهرمأف هنع هّللا ىضر رم هتأرما ثتأف

 ملعأ ىلاعت هللاو قادصلا نيب و اهننب ريخ اهجوز ءاجناف جوزنتو دتعت نا اه رمأ من

 « نوثالثلاو سداسلا بابلا اع

 اهءارجا دارأو انيع ءانلللا ضعب طبنتسا بهو يل لاق يبي نب ىبجحي ( لاق
 هنا امأ لاقف بابش نبا كلذ غلبف ًاسان كلذ ميطاف اعوام اور وغي الثل امملع نجال حببذو
 نعرسو هيلع هللا يلص هللا لوسر يب ملل ل ال ام سانلا مطاو هل لحي ملام حبذ دق

 سنوب نع بهو نبا نع يحب نب يبحم ىنربخأو ىلطيلطلا (لاق ) نجال حبذ املك أ

 تقامتلاو تءلتقا يأ (1)



+ 4/ 

 ىلعو نجلا م ا لوشر ىبهم لاق باش نبا

 ركب يبأ نب دم هللا ديعونأ ن .ريدلا 0 ةمالعلا خمشلا طخ نع ( تاقثو ) مهما

 ماما ىنريخأت أمم نيعلا ءارجا هيه 0 ْىق أهميعل ةعقاولا هل_هتعقو دقو لاق ىل حلا

 ةنيلخ نيدلا مج هسننب !مرشابم ىلوثو هدي ىلع اهءوارجا ناك يذلا وهو ةكمب ةلبانحلا
 تدل 00 دحأج رخ هرك ذ مضو» ىلا رذلا لصو امل لاق ىناليكلا دوم نبا
 ل ام لوقي هانعمسف اليوط كلذك ثكف مكش ال اعو سهم رحل

 مهف 0 ا سرد هذه ناكس ن و لاق ٍ ايملظ ءىش "ا هل انا تلف انوماظت

 3[ رادرأ دقو ارش مى مقل متكالو نيا ارو مهكر دقو ىربخ اك

 لاق ةكقح امو كتاف ايمح انل اولد ىّتح يح اتضرأ ىف و ءاملا ادم نورع م ؟عدن ا نولوش

 يللا هل اوهننت ىتح ةكم لخاد نم هأوفزتو و هنز مظعأب 0 ارو نر

 الاو ةيقادب منأشو نكصلا درع ركب ف ها هفار طأو همد ان او>رطا مث هوحنذاف انه

 دق لجراب 5 لاق 000 ام ادبأ ضرالا هذه ىف ىرجي ءاملا عدل

 ةبأق هب سيل لجرلا م اقو لاق | انأ نبأ هللا الا هلا ال لوقيو هينيعو هبجو حسمي قافأ

 هفرعأ ال بارلا ىلع 06 اذا دجسملا ديرأ تازنو تحبصأ الف يتب ىلا تبهذف

 ةدحاحلا ىل لق هل تاق هل املوقأ ة>حا> لاق هب دي رن امو ثلق انبه ةئيلخ 14 لاقف

 دق امظع اروت مونلا ىف ةحرا_بلا تفأر ل هل لق يل لاق لوجكشم هناؤ اهايا هغلبأ انأو

 ىلا هونقوف ةنيلخ راد يلع هب اورم ىتح هنوفزب هب اوا جو سابللاو ىلحلا ١ عارنأ هوئيز
 جرخ ىح هلودزب هفئلخ سانلاو هقوسل هب لبقأ 2 ع لاقو 1 جر نأ

 ةعقاولا ت تكحو ةمانم نم تبجعت لاق رب ىف َق 5 هفأ رطاو 1 اولا هوكذف 3 ند هب

 انمهمنا يد هفال هب انجرّخو دودلاو هوزو ارو اورتذاف مهمماربكو ةكم لفخال مانملاو

 دق انك الو لاق اهامس ىتلا رثبلا ىف همدو هفارطأو هسأر انيقلأو هانبذف رثخلا عضوم يا

 انيع هل يردن الو الصأ بهذي نبأ يردن الف روغي ءاملا ناك عضوملا كلذ ىلا انلصو

 ىللغىنتقوأو ىديب ذخأ نع ىلأكو لاق رثبلا ىف كلذ انحرط نا الا وه اف لاق ارثأ الو

 ةروةنم قإ رطاذاو عضوملا كلذ ىف جوه ءاملاب اذاو انرنل لاق اره اورمحا لاقو ناكم



 1 اس /ْ

 ٍ هرب ده عمسأ اهف ءاملا ىرل اهاننظنو اه انحلصأف هسرغب صسرافلا اهم رع ليجلا ىف

 ىف نوفرعإ اركب 8 رثبلا لوح نم انربخأو ةكمب ءاملب اذاو مايأ ةعبرأ وحن الا نكي
 نيدلا سمعت ةمالعلا ( لآ ) ادروم تراصو تآلتما نا الا عاف كرار “ام ملا

 ايمان ددحأ ابنا لاو ءانسح ةيراح نييزن نم مالسالا لبق 3 ناك ام ريظن اذهو

 نجلا ناخأ نم ىدي ىلع ةيلهاجلا ةنسلا كالت هللا ف مث علل ظب ىت> ليلا يف امماتلاو

 يقرع لجر اهرئحو املاك 0 فر لا لما

 نامز لكل نكلو هقوف اف رونصع مل حبذي مو ميمغر ىلع ترج ناطيشلا ه:ه قرغي

 هتربخو ةراحو هلي زن تنك ةءاكحلا هذهم ىتربخأ ىذلا لجرلا اذهو ( لاق ) لاجر
 هقدص ىلع ةد>او مهتءلكدلبلا لهأو ةنامأ مهمظعاو مهني دأو سانلاقدصأ نم هتبأرف
 قدال يداحلا هّللاو مهتويعب ةعقاولا هذه اوذهاشو هنيدو

2-1 

 « نوثالثلاو عداسلا بابلا ط

 2( ثيدحلا نجلا ةياور نايب ىف

 ور# نب دقحأ انثدح دي ز نب مارال قٌقاحسا نب نسحلا انئدح معنوبأ 4لاقو)

 شعالا ن نع ريثك نب دم انثدح في رط نب دمم نت دهحأ انثدح يلمرلا رباج نبا

 قيرطاا اواضأت ةكم نودي رب موق جرخ لاق ب بك نب ”ىبأ نع رباج نب بهو ىندح
 ىنج مهملع جرخل ثودال اوعجضاو مهنانك أ أ اوسرإ اونوع نا اوداك وأ توما اونياع ايف

 ةثعيس كو هيلع هللا ىلص ى لا ىلعا وعم :سا نيذلا رغنلا ة 4 5 انأ لاقو رجشلا للخت

 ىلع مهد مث قب رطلا اذهو ءمملا انه هلذؤي ال هليادو هئيع 5 را تالا لوش

 زب زعلا ديع انثدح نأ ىنادح دهم نب ركب 1 يلا مدشرأو و ءاملا

 اجاجح موق ج رخ لاقرشب نب نممحرلا دبع ىلوم نع ىدسلا نع ليئارسما نأ ىثرقلا

 ها ررحبلف لا هليدو نمؤاا وخأ نمؤاا ناجرملا طقل يف يذلا ١



 د سلا
 نا فام اناف متمدقت ول مهضعب لاتق حلم ءام ىلا اوهتاف شطع مهماصأف ناهنع ةرما ىف
 ضعبل مهضمب لاف ءام اوبيصي ملف اوسمأ ىتح اوراسف ءاملا مام! ناذ ءاملا اذه انكلهي
 دوسا لجر مهملع ج رخف رمس ةرجش كارا اول دا عمل ءاملا ىلا متعِجرول
 سو هياع هللا يلص هللا لوسر تح ىف اكرلا رشمم اي لاقق لا داوس ديدش

 نيملسملل هركيوهسننل بحي ١! نيماسملل ب حيلف رخ الا مويلاو هللاب نم وب نأك نملوقي

 ميضعب لاقق ”مث ءالاناف اهراسب نع اوذخف ةك أ يلا اوهذت ىتح اوريسف هسنل هركي ام
 ىنعي هب مكن ام لثع مكتب ناطيدلا ناك ام مبضعب لاقو ناطيش هنا يرنل انإإ هللاو

 ءاملا اودجوف مبا فصو يذلا ناكملا يلا اوهننا ىتحاوراسف نا نم نم هل

 هللا ىذر زيزءلا ديع نب رمع هنفد يذلا ربخ قرتعد ماثلا بايلا ىف انمدقدقو 7 ٠

 لف ضرأب توعتس لوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لاسر عما ديا ىنلا لوق هنع

 ىبحاصل سو هياع هللا ىلص هلل لوعر لاق رخ الا لوقو ٠ اص لجر كذدي وكتنكيف

 لعأ ىلاعت هللا ضرالا لدأ ريخ امف كنفدي ةبرغ ضرأ ىف توحتس نونا

 عع ياحي تسصس سمج

 تب حرج | حرعصخسم

 ( سالل ماوتو ننال نع ىلعأا ل. ناب ىف)

 سيرداوبأ انثدح يميقلا هلل ديب# نب ىسع ىندح نكرتلا رك ما 4 لاق 3

 ىف ماع لك مس ومللاىف ىرصبلا | نيا وع يق نأك لآ هبنم نب بهو نع ىفأ ىف 0

 تاذ 1 7 دل رص امهعمو نيءلا تمانو لج 0 تاده اذا فرعا دجسم

 ةناحلا ف بهو بنا> ىلا عقو يح فيد 3 را اقأ هات ناثدحتي دليل

 نم بهو لاتف هثدحي هيلع لبفأ مث نجلا ن 0 مع مال_سلا ةهءلعغ بهو د -

 مكسلا# نا انيلع 2 وأ لاق كتجاح اف بهولاق مهسماسم نم نلا نم لجر لاق لجنرا
 ةالبع نم ةريثك اك شارف عرستلةار بك ةارران ملا منع لدحمو
 سو مملا ركع لمحو كذ ريغو رمو جحو ةزان> ةداهشو ضا ص ةدامعو دابحو

 ناخأو خيشلا اذه ةاور لاق لضفأ 6 ؟دنعنجلا ةاور يف ب بهو هل لاق نآرتلا م 57

 ضد لاق ثددح نم هللا دع أ ل ف هنع لغش دقو أهو نسحلا ع الف ن 3 يلا

 )1١-آكام(



 مل

 0 00و ىلا ريع نهر ةريخاف او نينحلا لاس امهسلح نم اماق ايلف انئانلج
 ثيدحلا اذه رك ذت ال نأ كيلع تءسقأ بهواي نسحلا لاق هريغ يلع ن-سحلا ةاور
 7 ىنملا كلذ ىقنأ تيكف تداو لا لاق اق ءاد أم ريغ ىلع ىسانلا هلزم نان ءاال ىلا ا

 انا تذعق انفاوط انضق الق فاوطلا ىف اماع هدم دقلو هر ىلاشيف م اع لك مس اوملا

 امملع اذاور للا نئرب لثم ىف !ذاؤ كا هدب لش كدب ىنلوأت هل تلقف ا 000

 نعد 2 ةزوغ ةذد زمغأت لاق حانج ع د اف هكنم رخل قد ىذدي ثتددم 3 رو

 ةزمغ يدي زمغ دنلهللبم 0000 كناوان م كدب ىناوات هللا ليغ ا ١ يللا مةعاس

 لك يف ىنجلا كاذ ىغ 6 بهو لاق ك كدحضو ىن مدعضصل داك يِقح هأبأ املوان نيح

 مداح ئىأ ى :لا 0 لاقلتقو أ تام دق نأ ترياق هتدتق مث ء ماوملا يف ماع

 ىدنإلا ىسع نب دع ا: 7-5 رع 0 ند جحرلا ديعوبأ لاقو ٠ اضع انيضعي 3 لاق لضفأ

 عم تنك لاق تبلل 0 يحن 4 نع 5 0 نأ لع نع داعم نب تم ص نكد

 ابأ اي صنح يل لاتق سانلا ىتتي ةيحالاو سأرلا ضيبأ خيش اذاف ىو ينئاطلا صنح

 انأو صنح هنم اندف لاق تيرنع وه سانلا يتني يذلا خيشلا اذه ىرلا بوبأ

 الآ لرش لمجو موقلا هعبتو دتشأ مث هياعن ىلع هدي عضو صح يلا رظن الف هعم

 تب رفع هن إ سانلا

 لس سمس طابتلا 22 سس

 ي« نونالثلاو مساتلا بابلا »

 ( سنالل نجلا ظعو نايب ىف )
 ةداوس انثدح ربملا نب دواد انثدح نيسحلانب دمحم انأدح ايندلا ىلأ ناو لا )

 اديدش ادجو هيلع تدجوذ ريعص ُك نباتام لاق يديعلا ةقياخ ابا تع لا نبا

 دحأ تيبلا يف سيلو ىريرسس ىلغ ىتيب ىنل ةلبا تاذ ىنإإ هللاوف مونلا ىنع عفتراو
 ةنيلخاي هللا ةمحرو العم يللا فلا ةيحان ٠ نك دام ىلادان دا ىف ىف ركشل يلأو

 لآ هع رخأ نم تانآ أرق 9 م اديدش كتر 9 لاق هللا ة ه#حرو مالسلا م ؟يلعو تاق

 اذام لاق كي .اتاق ةئيلخاي لَ 500 هللا لع امو هلوق كا ىهنا ىّتح نارمع

 هللا ىلص لش مأ هللا ىلع مرك مر أ تنافأ سانا نود كدلو ف ةامحلاب صخن نأ لد را
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 د قالعا عب 2 ىلع 000 ا ثوملا عقدت نأ دير مأ 5

 يالا الواو 0 مهمعسو أم توملا ال او هّللاو هنئاح هرخ 050 : ىق درثو لا ىلع طخسأ

 كناريج نم ف ىما لاق هنلا كلهحرب تأ ند تاق ةحاح كللأ لاق مث 3 سشدعل قواخلا عفا أم

 معأ هللأو نجلا

 نك 1 ا ير ا

 « نيعرأ ينولا بابلا »

 ( ءارعشلا ةنسلا يلع رعشلا مهمناقلاو ركملاب نجلا ملكت ناي ىف)
 ننقاحسا ىنثدح ينأ ىنث دح رشعم ىلأ ن ن١ دمحم 0 ىأ نبا 1 لاق

 اولاتف الحر ازتاف :الا ةرودع يف اون "كك نما نء ارتن ن | لاق ةورف يبأ نب هللادبع

 كتحايءالبلا لوطو ءانعلاو ءاقشلاتديحأ اولاق لب الا لاق كلن وكي نأ كبلا بحأ ءوش ىأ

 كيلا حا ئىث * ىأ اولانف 0 اولزنف هدنع نم اواحراذ ةبحالا نم 0

 هدنع نم اواتراذ داعب و لامو داتوالاك ظيغو دافتدم نع اولاق ديرعلا لاق كلل نوكي نا

 ةلكأ اولاق منقل بحأ لاق كل نوكي نا كيلا بحأ 'يش يأ اوانق رخآ يلع اولزنذ

 بركلا نف كح الو بلا ىف كتعلت الو برملا ف كاضأل للام
 بحا لا كل نركب نا كلا بحأ < ىغ ىأ اواتق رخآ ىلع اوازنف هدنع نم اولحيراف

 0 هدنع نم اولمراف لاق حضلا لامو رهدلا ءانغ دل نوتسو ةئامئالت اولاق ليضألا

 فصن اولاق ثرحلا بحأ 0 ىلإ نكي نا كندا كك +2 يأ اوااتق رخآ يلع
 0 ىلع اولزنف هدنع ن م اواحراذ لاق دومال ثر ال نيحو ل ْث رخ نيح ةدعلا

 اولاد زخم هذ كنينأ ققح م 0 أ م لاق كل نوكي نأ كلا حأ“ ئىش 0-3 اولا

 مناخ لق م ا حور اولاتف محاب 0

 دحأام انربخأ اولاقاواك اف لاق هللا مس اواك تاركبلا نبلو تالخنلا رف اولاقق نبلو رم

 ىف افذقتي» عئاج سرعغو ىث دحأ «رما لاق«: ةصازإ يبطل أمو -- امو 'ئىش

 ١ 4-1 ةيراسرلا ق 3 ةيداغف * ىش * نسحأ امأو ٠٠ عئاض ءأعم

 كل نوكي نا كباابحأ ءىش يأ انربخاف اولق ٠ رطم رثا يف + رهز حرف ةحئار ؛ يش

 نطل أمآو فذ ةيبار صضرأ

 كي ام أ

 2 0س احا



1 
 ان_س# تنك ن اذ 00 0 كا نأ هام ث تبن :دنن 9 تان نحأ لاف

 كاضيبابم تكااساك

 ع نه ةبرق 0 0 2 الق . 10 1 0

 ام ناخ امو كيديأ نيا مينكي هلل هللا ال. هل ال اولوق.لاق انصرأ اولق ؟داز اذه

 مشاه رسعنلا وبأىنثدح رم شعم ىلأ نب ل ٠ سن الاو نجا ىلع هنومزحي مهو هدنع نم

 ءادر الا وأ رعوع : د اولزن هيلغ يذلا لجرلا نا ىنغلب لاق مسماقلا نبا

 موثاك نب و رمع لاق ٠ نجلا بالك ءارعشال لاقي 1 00
 0 نم :داتق انيدسو انم نجلا بالك تكره دقو

 ردي لات اير وةعناتىنأملا اونو مه ا وفَأ ىلع رمشلا ىقلت نيطايشلا نا مهعزا كاذو

 الا ىدرللا نطاشلا و ليتكم رشلا يلع ىتليل ىفا

 راشبلو ٠ مانوح نطقنب و رمعاو ٠ لحسم ىشعالل ناك اولق ٠ مالعاب مهعباوت اومسوو

 ٠ سيابا دنج ناجلاو ءانلخال لاقي و قانقنس
 يدنج نم سابا راص يتح لاا ىلإ 2. تراك نسا دنح نم ينفذ ع

 زب زملا ديع نب رمع ىف رب رج لاق نيطايشلا قر رعشلل لاقيو

 ايقار نللا نم ىناطرشناك دقو هزفتسب ال ناطيشلا قر تيأر
 لق 0 ةيالللا تالك نم هب مكشي املك كلذكو

 حاضو نيدرب وذ سأرلا لج م ا ذا ىاسإ _ءرظياذام

 حاتنم ناطبشلا يقر نم فك ىف 0 ةول> هتءامع زخ

 « نوعرالاو ىداحلا بالا

 « سنالل بطلا ع نجلا ملعت ناب ىف )

 انثدح , نكسلا نب دمحم نيد جحأ ركبوأ ا انادح فتاوطا باتك بحاص (لآق)

 نعجارسلا بي,> نب لضفلا نع نانس نب درب نب ءالعأا اند يباكلا دايز نب دهم

 ريدغ انبئاج ىلا ةيلهاجلا يف انك انا لاق يثرالا ورمع نبرضنلا نع يبعشلا نع دلاجم

 هللاولاق اهمم اوسعيف انّرعاف اهانيلطو انيلع تأطباف ءاع ىنيتأت ةنيحصب ىتنبا تاسرأف



 ةعحمصمسمل صمم مو تدعم نمسح م»ا تحس بصب مدوسما موا ميم سس مم حمم هدوم ءءء ومع ومر دمع مم هم عفم عمم رسعجو امرع عع عرعر ععع -

 قلبا تق قلبا ذا ى م اد الذ خيش يلع علط ذا ىتنظم ءانغب سلاح هل تاذ نأ

 قدح ا ريدنلا ىلا قام هلل تمارأ لاق ةيل. يأ تنك نبأ تلف كلا مث تاق

 هللا ىطعاف برح نجلا ن 00 سن ةرق سب و هنذب عثو ىق جد» هذلَْغ هلو م ىلراطتساف م

 اهنول بجش دق ىه اذاف ك_ لع ىتدرف مهب رفظف كيلع يدرب نا و نا دبع

 ناك دقو اهانجو :ذ اع اوزب اطل تحلصف انذنع تناناو ال يعدو اص
 اهملع بع كاذ اهبعنبا ناوهل نخدت نا بير اهمار اذا ةرامأ اهننب و هنبب لعج ىنجلا

 تمد تنكو هذيحلو كلام ةانم ءاداق تنحدق ةسنا تلا اهةناطخ ا
 ريظنالأ لجرلا هللاتق ىنيدب مالسالا فو يبسحب ةيلهاجلا ىف اهتيعر كينيع تأقنل كلا
 فووكت ناو ىزنالو ىرت نا امالث انل لأ انابأ نا انل كاذ نسل لاق كارت حال

 اذهاي لاتف لاق قف دوعإ ُ هكنح هاتكر غل تح دعا نه ناو ىرثلا | قابطأ نيب

 ةتوكنع اهناك ءامل ىلع ةبيودلا كالت تيأرام لاق ىلب لاق عب ”رلا ىم ءاودىل فصن الا

 لعفف ىرسلا كدضع يلع هدشف نبع نم اطبخ اهءاوق ضعب ىلع ددشا 3 * اهذخلاق يلب

 ديرث ام ديري لجر نم ان فصنالا اذه اي لجرلا لاتق لق لاقع نم طشن اء أكف لاق

 نب دمء ان دح أ لاقو٠» كإ تنصو لعن مول لاق عأ لاق لاجرلاهب تملا له لاق ءاسنلا

 ريمعنب كلما دبع نغيفاللا ميهارب نب قحسأ بوتمإ وأ انأ لاق يو رلا كلا نب و رمع

 نه لجر انعمو ةيلهاجلا ىف انل ريدغ يف انك لاق ىنرالا رضنلا نب دايز نع ىعشلا نع

 ىنأف ةنحصلا هذه يذخ ةينب يألاتف دور ةباشهةنبا هعمو كللا» نب و رمع هل لاقي ىلا
 ىلا ىنىدانذ اهوبأ اهدتتفاف اهب بهذف اهنطتخاف ناجهيل- اهافاوف هئام نم ىنيتأَق ريدغلا

 ىف ناك ايف ارثا 0 رطو بنو بعش لك ا:كلسو لولذو بعص لك ىلع انجرخ
 اهمالي اهوبأ اهملا ماتق اهرافظأو اهرعش اذع دق تءاج دق ىه اذا باطخلا نب رمع نمز

 3 من لاق 0 لول رك ذنأ ت اذ ضرالا كب تين نتأو تنك نيأ قب ىلا.

 0 امر ىنم لانام هّنلاو مم :لزأ مفىل بهذف ينتنطتخاف ناج هيلع ىنافاوهناف

 وه نإ هيلع هلل 1 1 نا 0 2 3 مهم 0 اموكا اوزغمالسالا

 ميلارظنأ انأو تحيصاف ىن اق ةنادفاو رح رتظف ىلعأ يلع ىندري نأ هباحصأ ور

 اهراذلخأو اهرعشب او اوذخأف لاق يقوضن لواوانأهيلا تجتحا اذا ةراما هننب وىناب لعجو



 يعل ع امضي مع كد اك ااا ا نك انك لك سالك اك
 دلا 258

 2207 2 ل ممم مسمع مس معمم اس م مصب يمس سس

 ةنونجماب لاتق هتجوزو لجرلا نع مام هنن وأمان مكوف ىل انما اهونأ بجوز م
 0 اوعمتجا ثراحلا ىنب رشم اي ايان 000 فئئاهاذاف اهمتوصب تاولوف نجلا ىف تأكل
 ىس ةياداملا يف اهتيعرقن الف برانأ لآ ع 0 00 اذهان , انلق امارك < 6
 ها ارا نا طار ملم تان اءهللاوينيددب مالسالا ىف اهظنحو
 تنك ىلا يحاص ينريع تااتف اهتلأسف ل د ام تكرتف ارم نه
 ربظأ لف ىأ هل انلَف هيلا اومدقتف هينيع تادل هلا تيد تاكو ناهّللاو امأ 00
 ناو ىرُت الو ىرت نا لأس انابأ نا لاقف ةأاذاكملاو ءازلا اندنع كلف كتفاكن انل
 ىل ةشب لقا قى للا ٠ نه ز وجعه تاأةن ىتف انخيش دوعل ناو ىرثلا تحن نءجرخت ال
 بايذ ىلا ىرظنأ تاعقةس ريالا يلع لاف ءاوذ كدنع انل لبف ملول ىمح اهتباصأ
 ةراعأ نه نوع ناولأ ةعبس ىذخل راهمالا ه هاوفأ ىلع نع ىذا م 0 ليوطلا ءاملا
 هيدقعا 3 كيعبصأ نبب هيلث م كلذ طسو ىف هلعجاف هدوسأو رضخأو هرقحأو
 معاربا ىنثدحايالا ىأ نإ لاقو ٠ ٠ لاّقع نعت طشن اع 0 امدّضع يلع
 ناكو ةيمن 0 ار ا يبعشلا نع دئاع 3 ميشه انأ يورحهلا هللا دبع نبا
 لاق *يش عب لا ي 0 دنع له لاقق م اكو هك رف حوف لاسم هل ضرع يذلا
 ىمح ند م اذهف هدضع ىف لحج مث نوع نم ْ هض دقعتف ءاملا بابذ يللا اودمعت م
 نا وحاول انأدح ةفرع ن' ند دحلا انثدحىشرتلا دهم نب هللا دبع لاقو٠٠عبرلا
 ا دقرأو ن> ىف انازنف نو زغلاة بهو نيد ز نع ش*# عالا نع بداوملا ليعأ امساوبأ
 نه نوذؤ 7 ملعلف ةريك ةر -. ىرالا مولا نه ٠ لجر لاتق ةريك ةرجح اذأو 11
 بدصت ايط كبيلمزسو انراد نع ت تعفد كنا هل ليقف للا نم ىنأف مهاب اواوخ اف
 : 17 لاق هءاود وهف هءاود هنا كسشن ىفعقو اذ همحو ضيرملا كلر < ذاذا ًاريخ هب
 داك تارت 5 ىنافءاودىلت نأ لف ن نطبلا يظع لج ر هاتاذ ةفوكلا دجسم ىف ب
 لباق نم مولا اذه ىف توعو»و ىن أس يذلا 3 ىلا نوجعن الا لاقذ لك ا 1 ناو
 ةراس لاق باذكب اذع نإ لاّتق هدنع سانلاو تقواا كلذ ءافو دنع هاث أ متع جرف
 نب بوقعي انثدح ىثر رآلاركب وبألاقو ٠ ٠ كالذب هتةوخ اهالاق بهذ لاق همجو لعف ام
 نسا عم انك لاق ني مسأد أ نع هللا دبع نب راوس نع مداع نب ىلع انيدح ديبع



 0 مجم ميهع عم ل مع دمع < هع
 لخدو لق هب احصأ 2 ثدح»ت ةذعل اندعقو هلأ نأ فرصناف مانف دحتسملا ف ادوعق

 هل تاقف ىرصبلا نسحلا نع لأسي لم دجسملا مياس ىنب بارعا ضعب نع يودب

 هموق دعا: نم خأ يل ناكو ةيداملا لهأ ن نم لجر كا لاق كتةءاح أم تاقف دعرف لفظا

 اذا انيدا ىف ثدحت' ني انييف 00 ىف هانددش ىتح هب لزن مف ءالب هل ضرعف

 ذ 5 انر واجان !ءالثود اي اولاتق مهيلع انددرؤلاق ًادحأ يرنالو ماع مداخل لوقي فتاه

 كالذ انيأر او ىبأت هكر ىلع اد ا اذه يح كاع ضرعت | ابيتس نا ناو اا راو رب

 اوقتوتساو هودشو كموق عه * كاوا و ناك اذاهمخال نالف اي ميلا رذع قاثإ حا

 نه دخ 9 اذك ىداو هب تأف ريعب ىلع هلمحا 0 هياعاو ردقت 0 ؟بلغي نا هناف هنم

 ارادت نأ تقني نأ اق كتم تائب نأ كليا هأي اا 3 هضرغ ىداولا ةلقب

 لاق لتبلا اذه ىلعو يداولا ىلع ىنلدي نم هللا كمحر تانف هنم اوتثو:ءاف ادبأ هيلع

 ىموق تعمج مويلا كلذ ناك ١4 توصلا عبتذ اًوص عمست كناف موبلا كلذ ناك اذا

 ىلع هتامح مث هنم انتثوتسا يتح هملاعن لزن لذ ةوقو ةدش ناك يذلاب سيل ىخأ اذاف
 | رة وتسا :نالف "ىلا لا لَوْ وهو تو 0 ٍق <ىلا ىمامأ تومصلا اذاذ ريعب

 ملا اولاقو يداولا اذه طبها لاق مث مْ ادبأ هل 9 ا 1 م تانذد نا ةلاق هنم

 ذخ مث نالفاي لاتف هنم انةثو:ءاف ةوقو ةدش نك يذلاب سبل حا اًذاقهنم اوتنوتعاو !

 نأ تلفني نا هناف هنم اوةثوتسا لوقي وهو انلف يت> اذكو اذك لعفاذ لقبلا اذه ن

 هانقثو:سا ىتح هنم اوقثوتسا انيداني ١ لك انحاص قيطن ال نمي اذاذ لاق هيلع 0

 ىذلا امىنربخأ يخأ اي لاقف انيلا 0 ذ هينيع حتفو ةسمن نعو انع الج هفوج يف عفو مذ

 هوتلطاف هلبس اواخلاق لأ:ال يخأ اي تلق لاق ىرأ ام ىلا ترص تح ىرمأ نم غاب

 بهذي نا ةقاعاو هك 8 يذلا تار ديف هل: تاق :لاقهق وه . ىذلا ديدحلا نه

 هانتلطأ ام دعب <ىلع ليقأف هانتلطأف لاق .ةمايقلا موب ىلا هيلا دوعب ال هللاو لاق ههجو ىلع

 لاق هنع اولخ لاق ىف :ااس ال ت تاق ىرأ ٠١ ىل غاب تح يرسل نم ناك ام يخأ اي لاقف

 كنإ تلق وه ام لاق هب انربخأف 'يش يتب نكلو انبلا تاسحأ هللا كمحر تلق

 هللاو لاق امومزم ايشام جحأ نا ىخنأ ىفاع نا يللاعت هلل ترذن تاق ام انا تاق نيح
 لأساذ ةردبلا تأف ىداولا اذه طبها كادأ نكسلو لع هب انل نأ ام 'يشلا اذه نا
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 ظ 1/1
 لا امج نيد ؛وبأ لاق حلاص لجر هنذ اذه نع هلأساف نسحلا ىلأ نب نسحلا نع
 بايلاب نيسي وأ اذهتلاتق هيلا تجر مث ةيراجلا تج رسل تنذاتساف نسحلا باب

 رئازس ةفرغلا ىف اذاو بصق نم اهنظأ ةفرغ ىف وه اذاف تاخدف ل_خديلف ل ىلوق لاق
 نسي ابأ اي لاتف مالسلا "ىلع درف هيلع تماسف هيلع دعاق نسحلا اذاو طب رشلاب لوس

 لاق هل نذأتأ يريغىعم ديعس ابأ اي تلق كتجاح اف ةعاس نم كنم كب ىدرغ اما

 ىنثدح م كئيدح دعأ تانق هعم ددقو لس مث هيلا ل خدف هل نذثا مداخل لاتق من

 لاقو ن.حلا يكبف حلاص لجر هناذ هلأسا هنا هلوق يلا هلبةة٠ نسحلاو هلوأ ىف دخاف

 ىلا شماف ىثملا امأو كنب. نع رفكو كسنن مزن الف ناطيشلا ةعاط نه مامزلا امأ
 2 ىلاعت او كرش قر يلاعت شا طق

 متسيسسلا _لارصسا /دج قسم تسلس

 00 ىلا ا ص ماصتخا ناب ىف )ل

 بئاجعلا باتك ىف ظفاحلا يم رلا اربد نب هللا دبع نب دمحم ناملس وبأ ( لق )

 "00 ىروفلا ليسوخأ يرودلا ىلع نب دمحأ هللا د_عوبأ انثدح ىلأ انثدح
 نب ادملاب رث رب ىف 5 يضأقلا ةيداءنب دم يللا ىاالاو 0 تأ لوف فار ا ةرمسم

 مك ميمالك مس هنكلو ال لاق هل نجلا تربظ هسا هراأسف هلا دبعوبأ لاقف

 اوي نا نجال كحو س.شلا بو رغ ىلا سدشلا عولط نه امنه اوقنسإ نأ سنالا
 بو رغ دعب دحا اهم قتسا اذا ناكف لاق رجلا عول ل يلا سلا بو رغ نه

 ٍ ةراجحلاب 6 سدا

 « نودرالاو ثلاثلا بارلأ »

 « سنالا نم نجلا فوخ.نايب ىف

 ماوعلا نب دابع اثدح يبضلا ورمع نب دواد انأدح ايندلا ىنأ نب ركبوا (ل | 3(



 دم ل للا
 لاق ىدب نيب مالغلا لثم م اق ذا يلصأ ةلل تاذانا انب لاق دها# نع نيصح انأينأ

 دعب "يا داع اهف هتعقو تع“ ىت> طئاخلا فلخ مقوف كيرف ماقف هذخ ل هيلع تددشف

 دمحانث دح رازعلا هللا دبع نن نوراه ندعم مهجقإ# 3 مكنوبام مهما دهاجملاق كلذ

 يحي ىنآر لاق ةعارش ابأ ىنكي ناك يرأ خبش نع مادك نب رشعم ىنثدح رشب نا

 كنم دشأ وه- باب: ىذلا نا ىل لاتف ليقا, اناقز ليخدأ نا باعأ ةاي راسا
 ناطيشلا لاقدها نع دامح نع رباح نب دهم انثدح ميا ١ نب قاحسا انثدح لاق « قرف

 هيلع اودش نكلو 5 هنم اوقرذت الف مك ١ ضرعت ناف هنم مدحأ نم اقرف دشأ

 عأ هللاو بهذي هناف

 رح ا بي سس

 3 نوءنرالاو علار / بابآأ ِظ

 6 مهل مهنءاطو سنالل نجلا ريخست نابب ىف

 ملل انكو كلذ نود المعنولمعب و هل نوصوغي نم نيطارشلا نمو يات هلا (لاقإل
 ٠«نوعزوبمهف ريطلاو سنالاو نملا نم هدونج ناملسل رشحو ىلاعت لاقو ٠ نيظفاح
 هقذن انىمأ نع مهنم غزب نمو هبر نذاب هيدي نيب لمع نم نما نمو يلاعت لاقو
 درو دقو تاوللاك ناتج و ليئاكو بيرام نم ءاشب ام هل نولمعي ريعسلا باذع نم

 نين رتم نب رخآو صاوغو ءانب لك نيطابشلاو ىلا لاقو ٠ ءاركش دوادلآآ اوامعا تاسار
 كماتم نم موقت نالبق هب كما انا نا نمي رفعلاقو ىلاث لاقو ٠٠ دافصالا ىف

 نيطايشلاو يلاعن «هلوق )ل ةيانك مالسلاهيلعناهلسل نجلا لامعأن ءىلاعت هللا صق اهنو٠٠
 هدنسإ هريسغت ىف ملاح ىلأ نبا ىور ٠ دافصالا ىف نينرتم نب رخآو صاوغو ءانب لك
 نمو يدسلا لاقو ليثاو بيراك نم ءاشن ام هل نولمعي لك نيطايشلا نمو ةداتق نع

 نوج رختسإ صاوغ ةداتق لاق صاوغو 4هلوق #ىنبي ىذلا ءانبلا نم ءانب لك نيطايشلا

 دافصالا ىف نينرقم ني رخو ءاملا ىف موتي يذلا صاوغلا يدسلا لاقو رحبلا نم ىلملا

 كرم دانصالا ىف نينرقم ةداتق لاقو قاثو يف سابع نبا لاقو ةدرم 3 ةداتق لاق

 نيدبلا مم دانصالا يدسلا لاقو ناماس عم نب رخسم نيدو مويديأ ىف لسالسلا

 )1١-اكام(
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 كت امص 2-0-0000

 يلع نئما ىدسلالاق باسد> ريغ كمآ وأ نئماث ان الع: اذه ذه ىلا( هلوق )ل هتنع ىلا

 نم نجلا نم قتعأ لوقي نئماف ان'واطع اذه هلوق سابع نبا لاقوهتتعأف مهنم تئشنم
 ق 0 نم مهعم ه سبح ينال ءال هوه ةداتق لاقو كك نكد مهم كيفاو تكف

 حا امص

 00000 عنصأ ادي هدنع ذفنأف مهن تأش تش نم حترس وأ اذه كفاثو

 هم دخ سف مهعم ءأ شب نم كسعو هتتعيف مهنم ءاشإ نم ىلع نع ىدسلا لاق كاذ ىف

 وبأ ريمع نب دم 0 بئاجعلا باتك ىف رك اش لاقوهباس> كلذ ىف هيلع سيل

 ديلا دبع نب رب رج انثدح نارهم نب ىلع انثدح كمي ىسوم نب نارمع انثدح زيزع

 ناكوبرغملا ريمأ ريصن نب يسوم لأس زب زعلا دبع نب رمع نا هللا دبع نب نايفس نع

 رحبلا ىف هآر يش : لجعأ نع سمششلا توجو ممم وأ غاب ىتح شويجلا ىف ثعبد
 ةعيسإ اهمذ نك اذاو ىنبم ثيبب نحي اذاف رحإلا رثاز» نم ةرب زج يلا تيهننا لاف

 000 2ث اهم ةمرأب ترمأ مالساا هيلع نابلس مئاخي ةمو:م ءارضخ ةرج رشع
 اهدعب دوعأ ال ةوبنلاب كمرك أ يذلاو لوتي ناطيش اذاف ثبقنف اهنم ةدحاوب ترمأو

 بهذف ضراالا يف خاسناف هكلمو ناملس : ىرأ ام هّللاو لاتف رظن مث ضرالا ىف دسفأ
 قوريبلا دب زح نب ديلولا نب سأ. اان ًاضيأ لاقو«امناكم ىلا تدرف يقاوبلاب ترمأف

 ترغملا ىلع رْمأ رسأف باتكلا لهأ نم ًابدووي ناكو ريصن نب ىمو» نغ يبأ انثدح
 لاق ريست اههوجو ىلع بك ارملا قاطأو ةءاظلا رحب ىنأ ىت> رحبلا ىف ايزاغ جر
 ذخأف رمأف مئالعا رسسكي نا باوف ةمتخم رضخ' رارجب اذاف بك ارملا عرقي ايش عمسف
 لاق ايلتسأ نم اهو>د قا ةاحصا شعل لإ ةمتخم يه اذاذ انرظنف عجر مايتم ةلق

 نم اذه ىسوم لاتف لاق دوعأ ال هلا ىناي , هللاو ال تام حاص ةلتلا حادنلا لح الف

 لجر يلع صخش اذاف ةلآلا ىف 0 ذننو دواد نب نابلس مهنجس نيذلا نيطايشلا
 ىسوم ىلو ( تاق ) كتقرنا لع مكتمل الو هللاو مم مثأ لاق مهلا رظن املف بكرملا

 ىف عمسب ل ليقو بئاجع هل ترجو سلدنالا حتتفاو ةيواعمل رحبلا و زغ ريصن نبا

 لعأ ىلاعت هللاو مهترثكو ريصن نب يسوم ايابس لثم مالسالا

 هس | مس | تتج سجهسمس
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 اة عج ١ ردع دمت مهوب صمم سمسا هب ع نعسان

 « نودلرالاو سهاخلا بابلا »
 شمه مصعإو مدك مفدي ام ىلع نجلا ةلالد ناب ىف )ل

 يلاج را نامع نب ديعس نامع وبأ انثدح دمم نب هللا 3ع ءركب وبأ 4 لاق ١)

 نأبناو رم لهأ نم ينذملا دلاخ نب نمارملا دبع ىنثدح ىلكعلا تابحلا نب ديز انئدح
 ىنربخأ لبج نب ذامل تلق لاق ىلئودلا دوسالا ىلأ نع يملسالا ةديرب نب هللا دبع
 ةقدص يلع إسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناعح 1 هتذخأ نبح ناطيشلا ةصق نع

 هيلع هللا يلص هللالوسر تربخأف اناصقن هيف تدجوف لاق ةفرغ يف رْثلا تاع نيملسملا
 ةميظع ةملظ تءاؤ بابلا تتاغأو ةفرغلا تاخدف هذخاو ناطيشلا اذه لاف كاذب لسو

 تددشف بابلا قشنم لخدف ىرخأ ةروص ىف روصن م ةروصهف 0 لا تيشغف

 ودع اي تلقق هيلع ىادب تنل هطبضق هيلع :تينوق رغلا نم لكي لش لع
 ةيرقلاهذه انل تئاكو نيبيصن نج نم انأو رينق انأو لايع وذ ريك يناف ينع لخلاف هلا
 ءادو هتلذ كيلع دوعأ ن :ناف ىنع لك ع ا و ثعب اما ميحاص ثغس نأ ل

 ىلص هللا لوسر يصف ناك اع 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربخاف الملا هيلع ليربج

 تاخدف لاق دعف دوعيس هلأ اما لاتقهثربخاف كريسا لعفام هيدانم يدانف سو هيلع هللا ٠

 هب تعصف رْعلا نم لك اي لعجل بالا قش نم لخدف ءاخ بابا يلع تنلغاو ةفرغلا

 « لقت 0 هللاودعاي ت تانف كيلا دوعأ نأ يناف ينعلخ لاف ىلوالا ةرملا ىف هب تعنص اك

 دحأ لخديف ةرقبلا ةماخكنم دحأ أر رم الهنأ كلذ ةناو دوعأ نا يلاف لاق دوعت نا كلنا

 نبدمم نب دجأ ديعس ىفأ نع ناطيشلا دياكم باتك ىف هقاسو ةليالا كلت هتب ىف انم

 ليعامسا انثدح يناربللا مسالا وبأ لاقو ٠٠ بابها نب ديز نع ناطتلا ديعس نب يحي
 ريثك يأ نب يحي نع ديب زب نب نابأ ان دح ليع اعمسا نب ىمموم انثدح ىطانسالا لضنلا نبا

 هابانأ بدك نب ىنأ هدجح نع بك نب ى بأ نبو رمعنب ذهمم نعقحال نب ىمرضحلا نع

 وه اذاف ةليا تاذ هسرك صتقني هدجوف ةدهاعتي ناكف رع هيف نرد هل ناك هنأ ريكا

 ىمنأ مأ ىنج 1 تاقف مالسلا ىلع درف هلع تيلبه 0 مالغلا هيش ةبادب

 اذكه تانفلاق باك رعشو باك دب اذاف هدب ىناوانف كدي ىنلو ان تاق لاق ىنج لاق
 هه



 ظ : 51

 كنا ينغلب لاق تعنص ىلع كلام كوستا مهنفام 0 تماع دنل لاق نجلا ةنلخ
 نم انريجم ىذلا اف ةيأدل لاتف لاق كماعط نه بيصن نا انبيحاف ةقدصلا 8 لجر

 ب نيح اهللاق نع موبلا ىلا ود الا هلا ال هللا ةرقيلا ةروس ىف ىتلا ةبآلا هذه لاق

 يلص يلا ىلأ حبصأ الف حرص يتح انه ريجأ ىسم نيد اهلا نمو ىسع ىف د المعجأ

 كال ةاور اذكهو ثييلعا قدص مو هيلع هللا ىلص يب لا لاق هريخاف سو هيلع هللا

 ريثك ىلأ نب يبحي نع دادش نب برح نع ىسلايطلا 00 ىلأ ثيدح نم هكردتسم ىف

 حيحصلا قو« هب هدج نع بسمك نبىأ نب ورم نب دع نع قال نب يمرضحلا نع

 ينادأ ناضمر 0 ظنحي سو هياع لا ىلص هللا لوسر ىنكولاق ةربره ىبأ ثدح
 ودلع هللا لم هللا لوسر ىلا كاضرال تلق هتذخأت ماعطلا نم وحي لعل تأ

 هذه أرقاف كشارف ىلا تيوأ اذا لاق ىعام تلق نمب هللا 0 تالك كملعأ لاتق
 ىلاعث هللا نم ظفاح كيلع لازب نل هناف ةياالا مخ يتح مويقلا ىحلا وح الاهلا ال هللاةب آلا

 تاق ةليللا كريسأ لمف ام ملسو هيلع هللا ىلص يبا لاقق حبصت ىتح ناطيش كب ري الو

 ةيآ أرقأ نا ىنرمأ لاق وه امو لاق هب ينمفني ىلاعت هللا نا معز أيش ىنملع هللا لوسر اي
 ىلامن هللا نم يلع لازي الو حبصأ يتح ىنب رقي ال هلا معز ىشارف ىلا تي وأ اذاىمركلا
 ناطيشلادياكم ىف ىشرتلا ركب وبأ لاقو ٠٠ بوذك وهو كقدص دق هنا امأ لاق ظفاح
 0 انثدح دلاخ ىلأ نب ليعامسأ نع ةماسا انئدح لبعامسا نب قحسا انثدح فئاوهلاو
 0 سر لقا 00 ا ل تباث نب دير جرخ لاق

 م ا ةليلثا جرخ م مل لاق هنو. طتفأ كر راك نم بيصن نا اندرأف ةنسلا انئباضأ

 نم بيصن نا اندرأف ةنسلا انئباصأ نجلا نم لجر لاق اذ- مام لانة لج هنأ ةف

 3 ١ لاق ينم انذوعي يذلا ام ينربذم الا تراث نب ديز هل لاق من لاق هنوبطفأ راع

 قحاللا نامع نب يلع ينأدح ىرخوملا ديس نب 1 ربا انتدح اًضنأ لاقوو.« ىمركلا
 مش لت وأ ةرجش ىنأ الجر نا اهبأ ديلولا نع نع ملسم نب دياولا ثنب ةديبع ىنئثدح
 ه اضيرم انل نا لاف ناطيش هيلا لزنف ىمركلا ةيآأر ةف بجي مف م اكف ةكرح اهف

 'الك ف ردملا ني نحرلا دبغوبأ لاقو ٠٠ ةرجشلا نم هب ها لاق هيوادن

 ن ةز# انثدح محلا نب مماقلا ' ان”دح رازبلا بيبح نب نارعع نب دم امدح بئاحملا



 نو ءريم و موب عع ميم رورو رون و مس وع عم يوم عع يمو عر ع عساف »ا »* -_

 لاقف اليقأ دق نيناطيشب انأ اذا يدحو ناخ ىف ناواحم انا انيب لاق ت 7 بيح

 صم كي ولاق اذكو نكشف لعفت لاعت نارتلا سانلا ئرش ىذا اذه هيحاصل امهدحأ

 نق علا اولأو ةكئئالملاو وه الا هلي ال هنا هللا دهش ةيآلا هذه تأرق ىنم اوند اهف لاق
 امأ كنذتاب الا هللا مغرأ ال هبحاصل اهدحأ لاق مكحلا زيزسلا وه الا هلا ال طسقلاب
 .دارب | ىنثدح فئتاوهلاباتك يف ايذدلا أنبا لاقو ٠٠ حابصلا ىلا هسرحأ لازأ الف انأ

 ىدعلا مثالا ىنأ ن .رع ديز نب ةورع وأ ::د> ةورع نب نسحلا ىنثدح دمهم نبا

 ةئرك *ىشب وه اذاف ةفوكلا رولغ ىلا ليلا فوج ىف لجر جرخ لاق لصوملاب هتينلو
 ىتح 'ىث ءاج ذا مهملا رظني لجرلا نكف لاق هباوق دحأ دق ممج هلوخ اذاو شي رعلا
 سخش ما: ةريغملا نب | ةورعإ ىل فك عم ء- لجرلاو لاقف شيرعلا 1

 ثكف لاق ةئيدملا ود هحوتف لاق 0 هب ىلع لات هب كل انأ لاق عن لا كلذ ن

 ؛رعلا ىلع يذلا. لاتف ليبس ةورع ىلا سيل لاقف هيدي نيب فقو ىت> 5

 9 كلذ قرفتف ليبس هيلا سيلف ىسع نيحو حبصي نيح امالك لوقي هنال لاق هلو

 :ح ىفم مث المج يرتشاو سانكلا ىلا ادغ حبصأ إف هلزنم ىلا لجرلا 2
2 

 يسع نيحو حبصإ نيح هلوش ىذلام المكلا ٠ نع هلأسف ةريغملا نب ةورغ قل ة ةنيدملا يأ

 ترئكو هدحو هللاب تنمآ يبمأ نيد>و حيبصأ نيح لوقأ ىنا لاف ةضنلا هيلع صقو

 ثالث ماع عيمس هّللاو هللاو امل ماصفنا ال قثولا ةورعلاب تكسمةساو توغاطلاو تبلاب

 ثراحلا انثدح يو رجلا زيزعلا دبع نب نسحلا ينثدحناطيشلا دباكم ىفلاقوه ٠تارم

 نم نالجر مدق لاق لسأ نب ديز نب نمحرلا دبع انثدح بدو نا انثدح نيكسم نبا

 نادي رث ام تلاقةأ ماب اذا هرك ذ عضوعةيحان ن :رم انك اذاىّت> امه سو رع ىلا عجشأ

 اهماع ارم اغرف الذ ىلع ارف امغرف اذاف الع هلكاهرمأب ىل نإإ تلاق اهزوجي انل اسو رع الاق
 نم ابيثك اونأ يت> رخآلا نابقتعي العجو امميريعب دحأ يلع اهالمل اكتعتم ينافتلاق
 اهرثأ ىف ا.هدحأ بهذف تأطباف ةءاس اهارظنناف اهب احلاناف ةجاح ىل.نا تلاتف لمرلا
 تمعجر كلذ تيأر الف هدك لك أت هنطب ىلع اهننأ ١ اذاف يلطأ تجر لاق أطبأف

 كتيأر تلق تعرسأ دقل تلانق يل تضرت_ءاف تعرشأو انبرط 0 تاكرف

 الفأ تلاق ارثاج املاظ اناطلس انيديأ نيب نا تاقكللامتلاتف رفزأ ىنتأرف يكراف تأطبأ



 يرسل 1 لوح | أم تاك كا هد هيمأ ل نا ءاعدب كربخأ

 ٠ نيطايشلا برو ترداامو 4 رلا برو تاقأ امونيضرالا برو تاظأ امو تاووسلا

 نم مولظملل ذخأت مارك الاولالجلا اذ ضرالاو تاوءسلا عيدب ناملا تنأ تاضأا»و .
 يت> > "ىلع اهدرن ت تان "ىلع ع ابمدرف تلق ىندلظ هناف نالف نم ه قح ل رك 1

 ءامسلا نم رأ تازنذ لاق يخأ تاك أو ىنتملظ اهما مبالا لاق اهملع اهب اعد اهاصحأ اذا

 ايا لكأت لشلا يو لآق انهه ةقشو انه ةقش تمعقوف نيتنثاب اهنقشف !مأوس ىف
 دياكم ىفلاقو ٠ ٠ كلذ ىلع ديزن ال طرضنو سانلاب ب علتو لطبت نا نذ لوغلا امأو**
 انثدح راصتلا ماشه نب ةيواعم انثدح ىدورايلا مهاربا نب كلملا دبع انثدح ناطيشلا

 ناإإسو هيلع 3 ىلص يبنال تلف لاق ي راصنالا بويأ يأ نع ىليل ىلأ نبا نع ناينس
 لاق سو هيلع هلل لص هلل لوسر ىيجأ لف اهنيأر اذالاق ىل ةوهس نم يلع لخدت لولا

 ام لاتق مسو هيلع هللا لص يلا تتأف اهنيلخ دوعأ ال تلاقو ىنتعدتل اهتذخافاهتنأرف
 ناتذل+ اممذخأف لاق دمف دوعتس تبذك لاقف دوم: ال ناىلتناح تاقف كريسأ ل عف

 : هلاك اة دخات اف كريسأ لعف ام لاتف م هللا ىلص يبنلا تتأف اننا دون ال

 و كربخأو ىنع :ء لخ تلاقف امتذخأف 18 دونعم تبذك لاك ايتلخ دوعن ال نا

 هللا يىلص ينلا تف لاق ىمركلا يآ أرقا كاف انف اهمال ناطيش كبري م هتاق اذا

 دهأ مامالا هاورو بوذك يهو تقدص لافذ هن ريخأف كريسا لمف ام لاتف سو هيلع

 يىلأ نع نآرقلا لئاضف ىف ىذمرتلا هاورو هوحن نايفس نع يريبزلا دمحأ ىلأ نغ
 1 1 ىدي اذاناجلا وه برعلا ةنلىلوغلاو« ؛بيرغ نمسح لاقو هب يريبزلا دمحأ
 تعمس لاق قحسا نب ناهع نب هللا دبع انثدح لاق ىو رهلا هللا دبع نب هاربا اند
 ىدعاسلا نك يبأ هدج نع هي ا نع كيسا ينأ نب نب ةز# نب كلام ىمأ بأ

 رسل هب يشن ىلا هتلاخت لوقلا 5 ةلرغ ىف لك هطلاخ ةرك عطق هلا ىجر 0

 اممم عمت ساق لوغلا كالت لاقف سو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلا كلذ ف هيلع دستتو هرك

 موهيلع هللا يلد هللا لوسر يبت أ هللا م ل حو ىند لاق اهمادتقا تعم اذا

 - هياع هللا ىلص هللا يبن ىلا 00 قناكت نا ىتعأ دمسأ يآ ١ تااتق لمتف
 هيا يلع كادأو ك رك : قرأ الو كتب يللا كفلاخأ ال ىلاعث هللا نم اًمثوم كيطعأو



 ةه

 هتطعأف لاق هاطغ فكي الفكلثان | ىلع اهكرارقتو كالهأ فلاخت الف كنب ىلع اهذارقت
 تاح مث يسركلا ةي أ ١ املع كلدأ تلاق ىتلا ةباآلا لاو أم هب يضر ىذلا قئوملا

 لاق طير اطو تاو نيح منطق هلع صقف م ؛و هيلع هللا ىلص يبنلا ينأف طرضن اهنسا

 ةئالا دعب نوثالثناو علارلا بابيلا ىف يلاعت هللا ءاش نا يأيسو٠ ٠ توذك يهو كفدَص

 عورمممال ناظيشلا لوق هيفو رمع هعربم ىذلا ثيدح رع نم ناطيشلا رارف ناب ىف

 تبب ىف أرقت الو اوقرغت الا نيطايش .اعسو يف أرقت ةيآ امم سبل هنال ةرقبلا ةروس أرقا

 دمم ينثدح مهاربا نب قحسا نع تئدح !يدلا ىنأ نبا لاق٠٠تيبلا كلذ لخديف ”
 مظع لبح لصأ يف انازنف اندحح لاق رذنملا يبأ نع يحي نب يرسلا نع بينه نبا

 نورك ذت امريم ابأ اي تلتق ءاملا نم لبقأ دق خيش اذاف هنكسن نجلا نا سانلا معزف
 تدعصف .اموسأو ي 0 امو ثدخأ من لاق طق م كلذ نم ٠ ثيأر له اذهك<لبجنم

 يورألا اذاف هيف تثكف ءام نم نبع دنع هرجش نم اب تينتباذ لجو ىلع لبجلا

 اشبك تيمرف اهو- تضب رو نيعلا كل نم تب رمشف أيش فاخم ال ليزن تابقأ دق
 دق هلاخ يلع ودعي بهذ الا ءيش لبجلا ىف ىتب اف اص حاصف هبلق تأطخأ اف اهم
 قارب ضيبأ ريسلا لثم امهس هل قوف ريع ىلأ ىلءريطلا سبح اهدروأ اريعز فيخأ

 هلأ ال كليو لق هلتنت الا كليو لئاق هل لاتق غبصالا نب دعادف لتتف نيملا
 هللاو تننأ امطا كلذب تعم املذ للا ىلا قع نيد هللاب د , دوعن هنال لاق همل | كليو لاق

 رعأ لاذ

 # لودل رالاو سداسلا بالا 3#

 3 1 0 ْن 6 ناب ىف 0 2 هب مهدت و ىلا قة تقام نام ف

 ند كنغزمب امو ىلاعل هللا لاق هنم هلا 5 8 داعتسالا « اهدحأ إل ز و ردرشع ىفكلذو

 ناطيشاا و كنغزم رف أم آو 2 عضوم يفو٠ ملعلا جراسا لل غزت ناطيشلا

 وهيلع للا ىلص ىنلا لءعع أ.ةسا نيلحر نا حيحصلا فو م ا هنا هللا 1 2

 دهم ام هنع بحهذل اهلا ول ةلك عال ينا لسو هيلع هللا ىلص لاق اهدحأ هجو رمحأىت>

 ثيدحنم يذءرتلا ىور ٠ نيتذوعملاةءارق ( ىنآثلا 2 مجرلا ناطبشلا نم هّللب ذوعأ
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 ذوعتي لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناك لاق ديعس ىلأ نع ةرمضن ىلأ نع ىرب رمل
 لاق هاوس ام كرو اهم ذخأ تلز' الف ناثذوعملا تلزن ىتح ناسنالا نبعو ناجلا نم

 نم حيحصلا ىنف٠ يمركلا ةْبآ ةءارق ( ثلاثا إل بيرغ نسح ثيدح وه يذمرتلا
 ظنحي اسو هياعّللا ىلص هللا لوسر ىنلكو لاق ةريره ىبأ نع نيريس نب دمم ثيدح
 لوسر ىلا كنءفرال تانق هتذخأت ماعطلا نم وثحب لء تآ ىناتأف ناضءر ةاكز

 يسركلا ةْيآ ًارئاف كشارف ىلا تيوأ ا لأتف ثيدحلا رك لف سو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلعهللا ىلص يبا لاق حصل ىتح ناطيش كب ردي الو ظفاح هللا ند كيلع لازب نا

 عيحضلا ي ىفف ٠ ةرقبلا و ةءارق 4 2 عبارا ] ناطيشأا هر وهو كقدص 07

 اولءجم ال لاق اسوهيلع هللا ىلص هللا .لوسرناةريره ىأ ن ةعابأ ٠ نع ليهص ثيدح ن

 ةعاخ « سماخلا آل ناطيشلا هب رتي ال ةرقبلا هيف 0 يذلا تيبلا ناو اروبق توي

 لوسر لاق لاق ىراصنالا دوعسم ىلأ ث ثيدح نم و سملاو تبن دقف٠ةرقبلا 5 ةروس

 ىورو هاتفك ليل ىف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيني آلا ارك نم إو هيلع هللا ىلص هللا

 بنتك هللا نا لاق لسو هيلع هللا ىلص يبنلا نغريشب نب ناهنلا ثيدح نم ىذمرتلا
 0 ١ الف ةرثلا ةروس امم مخ نيتي هنملزنأ ماع ىنلأب قللعا قاخي ناىلإق ابنتك
 ريصملا هيلا هلوق ىلا نءؤماوح ةروسل اوأ 4« سداسلاإ ناطيش اهب رتيف لاياثالث ثدب

 نع ةكيلم ىنأ نب ركب ىلأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم ىذمرتلا قش ٠ ىمركلا يآ عم

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرب ره يأ نع ةءاس نع بعصم نب ةرارز

 ىسكىتح امهب ظنحجسبصي نيح ىممركلا ةياو ريصملا هيلا هلوق يلا نم ملا مح أرق نم
 مكندف ناك ناو يملا نةرلا ديعو ٠ بصل ىّتح أمهم ظنح ئدع نيحا أرق نمو

 هللا الا هلا ال( عباسلا إل ىسركلا ةيآ ةءارق ىف دهاوش هل ثيدحلاف هظنخ لبق نم هيف
 حعيحصلا ىفف «ةرم ةئام ربدق ”ىش لك ىلع وهو دخلا هلو كاملا هل هل كي رش ال هدحو

 لوسوب نا هنع هللا ىدَر ةرب ره يبأ نع حاص ىنأ نع ركب ىلإ لويد ثيدح ج

 دبا هلوكألملا هل هل كب رش ال هدحو هللا الا هلا ا لاق نم لاق و هيلع هللا رولا هلل

 ةنسح ةثام هل بنكو باقر رشع لدع هل تناك ةرم ةئام ربدق 'يش لك ىلع وهو

 تأ و ىسع ىتح كلذ هموب ناطيشلا نم از رح هل تناكو ةئيس ةئام هنع تبحمو



 ل
 لجو رع هللا رك دا ا تا هرم رك ألمع أ الأ هب ءاج امم لضفأب دحأ

 هللا نا لاق ضو هيع هللاىلص يننلا نا ىرعشالا ثراحلا ثيدح نم ىذمرتلا ينفذ

 ليئارسا ىنب رم أي واهب لمعي نا تالك سمخب مالسلا هيلع ايرك ز نب يبحب أ يلاعت
 ان لت تاك نيد كرمأ هللا نأ ىضغ لاق اهب ء لطب نأ داك ناو اهب انا ١

 مالسلا «ءاع يحن لاتف مهرمأ نا مَ مهىعأت نا اماف اهم اولمعإ أ لويئارعا يغب نا

 اودعتق التماف سدنملاتِني ىف سانلا عم بذعأ 3 ىف سخي 00

 « نوب اولمعت نأ كر آو نب لمعأ نا تالك سمح قرأ هللا نا لف فرشلا ىلع

 اذيغىرتشا لجر لنك هللا كرشأ نم لتم ناو ايش هب اكرشن الو هللا ودنا طا

 لمع ناكف ىلا أو لمعاذ ىلمع اذهو ىرادهذه لاتف قرو وأ ب هذب هلام صلاخ نم

 اذاف ةالصلاب م ىمأ هللا ناو «كلذك هدبع نوكي نا ىضرب مكيف هديس ريغ لا

 مرمأو © ثنتثاي ملام هتالص ىف هدبع هجوب هبجو بصن» ىلاعت هللاناذ اوتفتلت الف مثيلص

 بجعإ ميكو كرم اهيف ةرص هعم ةباصع ىف لجر ىل-؛5 كلذ لثم ناف ميم

 ةقدصلاب 5 « كسملا نم يملاعأ هللا دنع 0 متامصلا 2 نافذ اب# ر هبجتعب 7

 انأ لاتقهقتع اون رضيل هومدقو هّقتع ىلا هذد اوقثوأف هوكسمأ لجر لثك كلذ لثم نآف

 لثم ناف ىلاعت هللا او رك ذ نا مرمأو « مهنم هسنن ىدذف ريثكلاو ليلقلاب كنم هيدفأ
 هنأ زرحأت نيصح نصح ىلع ىنأ يت> اعارس هرثأ ىف ودعلا جرخ لجر لثك كلذ

 هللا يلص ىبلا لاق ىلاءت هللا رك ذب الا نطيشلا نم هسنن ز رحالدبعلا كلذك مهم

 ٠ داوجلاو ٠ ةعاطلاو ٠ عمسلا ٠ نهم ىنرمأ ىلاعت هللا سمخب ؟رمآ انأو 0 هيلع
 ةددع نم ماسالا * 0 ةعامّلا قراف نم هناف ٠ ةعاجلاو ٠ ةرجهلاو

 هللا لوس اب لجر لاقف ماج فج ن نم هاف ةياهأللا ىوعد اعد نمو عجارب نا الا

 نيئم'وملا نيماسملا 1 امس ىذلا هللا ىوعدب اوعداف ىلصو ما ماص ناو لاق ىلصو ماص ناو

 يرمشالا ثراحلا يراخبلا لاقو حيحص نسح ثيدح اذه ىذمرقلا لآق هللا دايع

 هب زرحتي ام مظعأ نم وهو ةالصلاو ءوضولا ( عساتلا آل ثيدحلا اذه ريغ هلو ةبحص هل

 يذلا يورو نبابلق ىف ىلغت ران اهناف ةوبشلاو بضغاا ةوق نار ول دنع امس 39

 بضنلا ناوالأ لاق و هيلع هللا ىلص يبلا ن :رع يردخلا ديعس ىلأ ثيدح نم هريغو

 ( ماكا-1)

 عكر سماك



 ند يشل 5 نوف هجادوأ افا او هينيع ةرمح ىلا منار امأ مدآ نبا بلق يف ةرمج

 ءاملاب رانلا يفط) او ران نم قلخ ناطيشلا نارخا 0 ىثو٠ ضرالا ىف قصليلاف كاذ

 ' ١) ناسبشلا نأو ناطيشلا نم بضتلا نا. لسو هيلع هللا لص لاق نئسلا ىو ه
 مالكلاورظنلا لوضف كاما (رشاعلا) ًاضوتيلف ؟دحأ بضغ اذاف ءاملاب رانلا ىنطن امتاو
 ةعبرالا ب باونالاةذه ٠ ند مذأ نبأ ىلع ءاطاسأب اا ناطيشلا ناف سانلا ةطأ 2و ماعطلاو

 0 عووسسم عميس ةرظناا لاق 0 هيلع هللا ىلص ينلا نع دمحأ مامالا دنسم ىنذ٠

 مال ىلا هباق يف اهدجن ةوالخح هللا هر وأ لجو زع هل هرمعن ضغ نمف سلبا ماهس

 رعأ يلاعأ هللاو هالي

 مس رح بسك ك0“

 * نوءلرالاو عدا سلا بالا »

 ١) كلذ نم مدارقو نما نادبا ىف قرلاو رك ذلاو نآرقلا ريثأت ناب ىف «4

 ىلجبللا قحسا نب يبحب ىنثدح نيسملا نب دمم ىنثدح ايندلا يبأ نبا ( لاق )ل
 ىئاطيش لاق لاق جاجحلا نب سيق نع ةعيط نبا نع ةراوح يبأ نب متاحو

 لاق كاذ لو تلق لاق روذصعلا لثم مويلا كيذ انأو روزمجلا لثم انأو كيف تلخد

 وأ انثدح ميك نب فاخ ىنثدح نيسملا نب دمحم ىنثدح٠ لجو زع هللا باتكب ىبيذت

 لو بم نءاوملا ناطيش لاق هللا دبع نع صوخالا أ نع قحسا ىبأ نع صودالا

 ةعيط نبا انثدح الق قحسا نب 0 تباث نب ةعاج ىنثدح نيسحلا نب دمحم ىنثدح»

 نمؤوملانا - هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ نع نادرو نب ىمو» نع

 هللا دبع انتدح ليععم١ نب قدسأ انثدح ٠ رفسلا فهريعب ؟دحأ ىضي ام هناطي5 ىنضي

 ادفاو تجرخ لاقيباولا دااخ قأ نع ثراحلا نب كاام نع شمعالا نع ريغ نبا

 مهنبلجو ناملغلا تاوصأ تء.سف ىنلخ ىلهأو الزنم انلزنف ىلهأ يمدو هللا همر رمع ىلا

 تبعلف نيطابشلا انتذخأ اولاقف مهنلأسف حرط *ىشةبجو تعمسف نارقلاب يثوص تمفرف

 ناك لاق نونفلا ىف ليقع نبا 4 ىكح )ل اوبهذو انوتلأ نآرفقلاب كتوص تمفر املف انب
 يرّتم لج رةره ءاجف ىنوم أودع, أ سان اهمكس الك راد دادغب ٠ نم ىنعب هب رئظلاب اندنع
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 لئسف لقتنا مث ةدم م اقأف ناريحلا بجعف املاس حبصأو م تانف اهانيقتراو اهارتك اذ

 رثبلا نم دعص دق باش اذاو ن ن ارقلا نم ايد تأرقو ءاشعلا اهم تيلص اهم تبا لاَ

 تاف مث هملعأ تعرشف نآرسقلا نم ايش ىنماع كيلع سأب ال لاقف توف "يلع لسف
 الا اممرتكي 1 هذهو ىلصنوأ ارث نوءلسم ن> ني ' لاق امدح فك راذلا هذه

 لاق م لاق اراهمم 'ىد>3 كفاذأ ليللا ىف تلق مهقنخنف را | ىلع نوعمتجيف قاسفلا

 نه ٍقرملا لوقي بردا يف مزع؟ اذا أرقي وه اهني هتفلأو راهملاب را نم دعصي ناكو

 هتلخدأو ثمتق هبلطأ لاق مزعم تلق اذه شبا لاتف نجلا نمو نيعلا نمو بيلا
 طقس ىتح ىلدتي نابعثلا لاز اف لجرلا مزعف فقتسلا ىف انابعث راص دق ىبجلا انأ اذاف

 هتيطعأت يديص نم ىنعنمنأ لاقف هتعنف ليبنذلا ىف هعضيو هذخأإ ماقق لدنملا طسو ىف

 كالامتلتق باذو رفصأو لو فعض دقو ىنجلا جرخو نابعثلاضنتئاف حارو ارانيد

 اخارمص رمبلا ىف تعمم ىتم كلاب لعجاف حلفأ ىنن أ امو يماسالا هذهب اذه ىناتق لاق

 كات نكسي نأ دحأ عنتماو ليقع نبا لاق تمزهماف ىعنلا لالا ىف تعمسف لاق مزهماف

 رعأ هللا اهدءب راذلا

 سو لزج زج ل

 #ٌ نوءارالاو نمأثلا بابلا 2

 4 نيطايشلاو نجلا دانت هلجأ نم ىذلا ببسلا نايب ىف )ل

 #4 ىقرااو مسالطلاو مكازعلل 4#

 نم ةدونجو سِلباو برلاىصاءمو كرشلاو ركلانو راتخم مهتيطايشو نجلا رافك

 مهسنلا ثبخ ىغنتمي هيلع نوصرحبو هنوبلطيو هب نوديكيو ّرشلا نوهمشي نيطارلا

 نبعمجا مر كتزعبف سيلبا لاق اك هنووغي نم باذعو مهباذمل ابجوم ناك ناو
 موب يا ىنترخأ نئل ىلع تمرك ىذلا اذه كتءأرأ لاقو ٠ نيصلخلا ىهنم كدابعالا

 الا هوعبتاف هنظ سيلبا مهملع قدص دقلو ىلاعت لاقو ءاليلقالا هتيرذ نكنتحال ةمايقلا
 لب هبذتاي و ةرضب أم ىهمشي هجازد و هسنن تدسف اذا ناسنالاو» ٠ نينماوم ا نم أميرف

 اذاذ ثدبح هيسنل وه ناطيشلاو هلامو هلدبو هتلخو هندو هلفع دس اقشع كاذ قشعا



 ٠م
 0 ممملا كلذ لاماوت رحشلا تاناعو را بتكو ءا ماسقالاو مئازعلا بحاص برق

 نك هضار 8 ضع نوضتيف مه ليطربلاو ةوشر 0 كرشلاو رثكلا نم هنو.#

 اذهو ةثحاف هعم لانيو أ ةثحاف ىلع هنيعيوأ هلتق ديرب نم هل لتتيل الام هريغ يطعن

 لق فو رح نوباتي دقو ةساحنالاب ىلاعت هللا مالك اهف نوبتكي رومالا هذه نم ريثك

 كلذ ريغ نوبتكيو ةساق ريش أمرأو هريغ 0 مد امر ةساحنب اري وأ دحأ هللا وه

 مهناعا نيطاي كلا هاضرتام اورتك وأ اولاق اذاف كلذب نوملكتي وأ ناطيشلا هاضرب امم

 ةنكمالا ضب يللا ءاوطا ىف ل.حي نأ اماو هاما نمءام ري ونت امإ مهضارغأ ضعب ىلع
 نءو نينئاخلالاومأ نم نيطارشلا هقرست 5 سانلا ضعب لاومأ نه لام هيتأي نا اماو

 عاونالا هذه 2 عون لك ىف انتس ولو كلذ ريغ امراو هب ىنأيو هيلع هللا م هارد

 دمحم لاقو» ادج كلذ لاطا هثرمام ن هو هانفرع نمث هل ثعقو نمو ا

 نتلايف بتكلا نم هوفئنصام ءامسأو ءالعلا رابخأ ىف تسرهفلا باك ىميدنلا قاحسا نبا

 مهعبطت حاورالاو ناو نيطايثلا نا ةرحسلاو نومزعملا م ةنماثلا ةلدتملا نم يناثلا

 كذ نا معزف عئارشلا لحتني نمم نؤهزعملا امأف مبيمو مند ىصأ سب تفرعتو مهمدختو

 كرتو هب نيطاي_ثلاو حاورالا ىلع ما اسقالاو هللا لاهتبالاو همسا لح هللا ةعاطب نوكد

 لجالهمسا لج هلل ةعاط ام مهن 0 نيطايشلاو نما ناو تادابعلا مو زو تاوهشلا

 مهالذا و ميعُت هرك ذو هتامسا ةيصاخ ىف نالو ىلاعتو كرابت هنم ةفاذغ اماو هب ماسقالا

 تار والا باكتراو ىداعملاو ثيبارقلاب نيطايشلاد.«: ست اما تمعزاهماف ةرحسلا اماف٠

 موصلاو ةالصلا كرث لثم ىذر اهلاعّتسا يف نيطايشالو يضر اركرن ىف لجو زع هلل امم

 .نب دم لاق« ٠ ةي رشبلا لاعفالا نم كاذ ريغو مراحلا تاوذ جاكنو ءامدلا تاحاباو

 تنب خدم "نأ كلذ زبجب نم معزف ةرحسلا ةقيرط ىهوةموعذملا ةتيرطلا اماف قاحسا
  لعف ىتم ىمالا اذهل ديرملا ناو ءاملا ىلع شرع اهل سيلبا نبا تنب يمه ليقو سباب

 لعتي ىذلاو اهلع بج: و ههتاوح"تضقو ديرب نم هتمدخاو امملا لصو دير ام اط

 ينحت انك لمءتسيو تاضرتفملا عدي ناو قطان ريغو قطان ناويح نم نيبارقلا اط

 يلع سا خدس نارخآ لاقو هسنن سلبا وه خدم نا ًاضدأ لبق دقو هلايذ-| لثملا
 ا

 ةرجملف تسروزلا ةخسسل نيالا نكي ملو ةطوقتم نيغ لسا, اذ (0



 8 ٠١

 ناسنا ىللاق ميدنلا قاحسا نيدمم لاق ٠٠ ا دجسيف اهتعاطلدب رملا املا لمحبف اهشرع
 <طإلا نووشإ اموق اطوح يأر هنأَو هظقبلا ماا مئيه ىلع اسباب رولا نانا ١

 نم لجر اذهو ىنيرذنم نبا مهاج نم ثأر لاقو باقعالا ينةشم ةامح ةيداوس

 نه قطاني ناكو قبدز نبا م دمحأ هيساو دهعلا بي رق ةرحسلا رباك أ

 ىذلاو اذهنم 0 يح أم دعب ةيوث ندا أس ابعلا وبأ خ يشلا لاقو٠» تشطلا تحن

 هدم نجا م دختسا .ن اك ناماس نأ مهم 0 معذب را هذ_م نجلا نومدختسإ

 تام مالا ةالصلا هيلع لادف نا فاسلا ءاءاع نم دحاو ريغ رك ذ دق هناف رومالا

 ةالصلا هيلع ناماسناك اواقو 06 07 |معجو رفكو رحس بنتك نيطايشلا تثينك

 هيلع ناملس 3 قاتكلا 0 نم ةفئاط نعطف هذ نجلا م دختسا لمعي مالسلاو

 هياءناملس هلمف أل زباج قح اذه نأ أ الول اولاق قورخأو 0 اذه مالسلاو ةالصلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ناملس يف مهحدتب ءالءح ناقيرفلا لضف مالسلاو ةالبصلا

 دنع نم لوسر معا حالو ىلا_ت هلوق كلذى ىلاعت هللا لزئافرحسلا معاتناب ءالءهو

 نيف نوماعإ :- هلوق ىلا باتكلا وأ نيذلا نم قب رف ذبل مهعم ال ق ٌةدصم هللا

 ررخلاو حارا وأ صا عا ريما وه عغبلا ناك ذا عني الو رضي اذه نا ىلا هللا
 ٠ حجار وأ صلاخ اما اذهرشو حجارلا وأ صلدعا رشلا وه

 نم لأ دواد نب ناماس نا م عا هللاو لاقي قاحسا ني د_ لاق ؛لصف)

 سرْلا يهاذم ىلع ارا نم كو ليقو اهمدختماو ني_طايشلاو نجلا ديعتسا

 نمثو * مالسلاو ةالصلا هيلع دواود نب ناملسا بنكي ناكو لاق نابي وأ ن دش

 جنف ىذلاو لودركلا نب نازءرولاو وصرع نب ف بوب و نارخرب نب فضا مهديعتسا

 امو دم ناكو فيصو نب لالهو ليكبلا لاله نب دهأر صن وأ مالسالا ىف ىمالا اذه

 ّ ورلا تانك ينكلا قمادلو ةب رج ميتاوخو ةنسح لاعأو ةييجع لادا هلو كل انظار

 !دنب ناماس | نيطارشلا هزلاق ام ريستت با:كو لامعالا ىف ةرخاذملا باتكو ةيشالاملا

 هللا 0 نواح نذل نيمزعملا نمو دووهعلا نم مهيلع اذ امومالسلاو ةالصلا امهيلع

 مهمو* ٠ ةمومذم ريغةدو# هنتي رطو دضتعملا مايأ ىف ناكو مامالا ناب فرعي ل جر ىلاعت

 نولءب ءال 7 يلاسار لا دلاخ وبأو يعردالا ة ة.قعو يىردملا حاَصو لاله نب لل ديع
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 لآ قم + ميدنلا هلق يذلا 0 ؛«تاقز ةليب ادأ الاغا ةليلح لاعفأ مهو ةدومحلا ةقي رطلاب

 لالهنب هللاد.ع ناك دقث حيحص ريغ ةدومحلا ة 4 رطلاب لمعي ناك لاله 0 هللا دع

 سمأيو يلاعت هللا امنمنمل سيلبا ىلا ابرقت ةالصلا كرتي اقيدنزارجاف الجر
 كلذ ىلع لديو مارخلا ىف ءاسنلاو لاجرلا نيب عنو مآ يني بعل نيطايشلا

 نسح نب ىلعنب ىحم انثدح لاتف بئاجعلا باتك ىف يو رحلا نه رلا دبع وأ هك ذام

 ءاج لاق كاللا دبع نب دحأ ىتندح لاق يدعسلا ةب واعم نب ديزم نب نادم نبا

 2 رصعلا ةالص هل كرتد ناكو سدلب ال اتيدص ناكو ىفوكلا لاله نب هللا درع ىلا لجر

 سانلا نسخ نمو اينغارا> َّك نا لات للحجر ءاف لاق ةسوام هم 6 هيما كاك

 | 25 فمي حل ساللا ىلا ىل يتكت نا حاةهدسحأ اناق ءانسح ةتبادأو لإ اعينص
 الكاف كنمو ىه رشا وه نم ىلا رظنت نأ تبحأ نا سبابا ىلا بتكف لاق ابطبخيف

 كلود طخو !ذكو اك عضوم لا 79 لاق مث هتجاح ضفاو اذه يباتك لماح ل

 هب نورع نيطايشلا لعجو لعفف لاق كدعل نم باتكلا هرافكيحاص كءاح اذاف ةطخ

 صعأذ باتكلا عفر كيعل نم هيلا رظن الف لاق هنولم< ةضرأو ربا رس ىلع خبش ءاح قدح

 خر صب انكلا أرقاملف هسأر ىلع هعضوو هلبق هناونع ىلا رظن الف ذخاف باتكلاب سيلبا

 باتك ازو لاق انديساو كبام اولاقف هتلخ ناك ن م هتحلو هلق ناك ن 0 هيلا عج ةخرص

 اذه ىلاتك لماحىلار ظن افك نمو ىهرش وهند ءىلآر امن نأ ل نا هيف لوي قيدص

 اوامذفارطبخييل لجرلا كلذ تيب ىلا هووجوو ميبأ ىمحأ م دا اناطيش اوناه هتجاح ضقاو

 لاق ٠ مههذلا هدنع اذام قىرعش تل ميدنلا دنع 0 2 ةَقب رطلا هذه تناك ناف

 سلبا قيد ص لاله نب هللا دبع ل صاعءلأ نب ديعس نب و رمعل امون جاجحلا

 بجعف نجلا ديس هبشي سنالا ديس نوكي نأ ريمالا ركذي امو لاق سالبا هيشن كنا

 هباوح ةوق نعد

 نجلا ضعب ىلع نومسفي ماسفالاو مئازملا لهأ سابعلا وبأ خيشلا لاق 4 لصف )ل
 نجلا كلذ نوكي ناب كلذ نولعتيال اريثكو همسق نو ربي ةراتف ضعب ىلع مهتيعيل

 مزعملاناك داكذ يلع موناعا ىضتقيام ةب ربا ن ٠.4 كوع . رغو مزعمأل س أو مهدنعأم داعم

 مسقأ ند هلاوحأ فاد اذهو همظعإ نو هيلع م هريغ فا ىذلا ةلزمع نوكيدق



 ٠١6 ظ 0
 اوحاف ًامينم كلذ نوكي دقو هيلا اوتئنلي مل مهدنع مظع وه نم اوذئويا سانلا ىلع
 0 11و دلال فاو 0 قدصأو لقعا سنالا نكل سنالا لاو>اب ةمبش
 رش ىلع لمتشن مهئازع 527 عم مئازعلا بابرأ نأ دوصتملافردغاو لظاو 52 او

 مهم رولا ريتك قابل نع نو زج ا مهف مسقلاو هبةعزعلا زوجت الر كو

 وأ هواتك مهم | مهلا اع ىسالل عراصلا ىف أ لتقمهنم اويلط اذا نجلا

 ةماع ناف ةيئورلا ىناقداص هنو ليف ام ىرب ناك اذا اذه 0ك البخت كلذ نوكي و هوسيح

 نيكرشملا دابع سنج نم ناك نا ةبطا لاو ةتشاكملاب ام اهْعي رعت نودي رب نأ هنوفرعي ام

 لهال هنو ربظي ام امو نيطايشلاو نما مهلصت نيذلا نيملسملا ةعدتبمو باتكلا لهأو

 فرعي دقو كالذ نعربخأ لاثملا هارأ اذاف هع زءتنودي ري ام نولثع مهنا ماسقالاو مكازعلا

 ديعب ناكم نم هيداني نم مالك عامس اودارأ اذاو ىثرملا سنن هنا هنومموب دقو لاثمهنا

 لبملا لهأو باتكلا لهأو نكرشملا نم نيملاصلا.دابلا نعي تيتتسا

 هيطاخم ىنملا نأف نالف ىديس اي لاف هيبححم ضعب هب ثاغتسا اذا نيماسملا داع نم

 كلذ لثمىسن الا كلذ باجأ باطخلاا هلع خيشلا در نافىسن الا كلذ توص لثع

 اريثكو ةنئاط مهنم فرعأ ريثك دديل مقو اذعو سامعلا وبأ خيشلا لق٠٠ توصلا

 نوكي دق كالذكو اتيم ناك اذا هب ثاغتسملا يدالا وعدملا ةروصب ناطيشلا ر وصيام

 ثيغتساالاضلا كرشملا نظيف هتروصب ناطيشلا ر وصب لب هادان يذلاب رعشي الو امح

 نيئينةسملاراذكلل عقب 0 و ناطبشلا وه امناو هباحأ هسنن صخشلا نا صخشلا كالذب

 نمهريغو سج رج نيثيغتسملا يراصنلاك ءامحالاو تاومالا نم نظلا هب نوذس نع

 شط روصتيب نييئاغلاو ىنوملاب نوئيغتسإ نيذلا لالضلاو كرشلا لدال عقيو مهسيدادق

 اريثك اددع فرعاو نسسايعلا نأ لاق رعشب ال وهوهب .ثانتسملا كلذ ةروص ىف ناطشلا

 ثاغتسا اذه نأ فرعأ : ىلا صاخشالا نم لك ىل لوقي صاخشأ ةدع ف مهل عقو

 رك ذو اذهالا هنا دقتعا امو اذه ةروص ىلع وه يذلا اذ ىأر دق ثيختمملاو 5

 ىفا مهنم الك تريخأت هجحاص ةصق ريغ ةصق ار, لب لك ىل اوئاغتسا 50 :

 000 الل كاملا تلتف اكلم نوكيف ليقف هتناغتساب ثماع الو مهن 0 بجأ

 حم نم نظيل تافرعب فقيو هتروصب روصت,تالذكو هلضب نادارأ ناطيش وح امنا
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 مرملا نم اهريغ وأ تافرع ىلا ناطيشلا هلم مهنم ريثكو تافرعب فقو هنا نظلا هب

 نه مهمفو ةورملاو انصلاب الو تيبلاب فوطي الو ةيباث الو مارحا الب تاقيملاز واجتيف
 نم كلذ لاثمأ ىلا راما ىمرب الو عجربو تافرعب فقي نم مهفو ةكم ربعي ال
 وأ 2 امإ عرشلا ف 4ع ىهنم وه أم اولعف ثميدح ناطيلا ادهم ميلي ىتلارومالا

 نيملاصلاتامارك ند اذه نأ ناطيشلا م نير دقو بحسم الو بجاو سل هوركم

 دنع نم لكو بدع سهو بجأو وه 5 الإ ليعل ال هللا ناف ناطيشلا سبيلت نم وهو

 تكالذ ناطيشلا هل نيز ا_ءاؤ ةرحت سم 5 ةيحاو اهمظو ةبدحتس# الو ةيحاو تذل ةدايع

 أ هللاو

 زع هنلا باتك نم ئش ئكرملا نك هريغو باصمال 5-2 أ رو# 2 لصف (

 جتحاو هريغو رمحأ مامالا كلذ ىلع صل 3 عقحاو لسغي وحابملا دادملاب 07 لجو

 نيتياو بركلا تالك قلطلا اهئاصأ نأ بتكي ناك هنا سانع نبا نع هدانساب هاور اب
 لا ناحبس 2 اظملإ هللأ الإ هل اي ا لاحلا تسل لجوز ء هللأ باتك نم

 اداوم وأ ةع الا أو ل 3 00 موري 0 3 نيملاعلا بر هل دجلا ميظعلا نسرعلا بر

 موقلا الا 6-5 لمغغالب را راهم ن ره ةعأرس الأ أو لد ا نك عوب ام لور عع مهنأك ٠

 سا الا يدنأب ٍ 00 0 نا ادأ رطتسا لوالا نأ ا 5 هلاك 3 م« تلق و نوتسافلا

 يقرلا ن 9 ءنيماسملا ءالع ى ماذهو اهانمم ة ةد رعلاب هع 5 قا و عدداطلاو مازعلا ند

 لود عنر نءو كل امنا قار ا فرع م ناو ْن كي *ل| ةنامما 0 ىنعملا ةمورتم ريغلا

 ىف صخر هلا مي هرلع هللا ىلص يبنلا نع ح.يحصلا ىفو هيف عتب نا كين ونا

 00 برطتلا فو لعمق هاخأ عني نا عاطتسا نم لاقو اك رش ن 0 ب ملام قرا

 رودصلا ف و ان ءافش شثلاو «رونأ اأوهو»٠ ماع 2 ٠ مان + 2غ لجو عشا تاك

 انقفو ٠ رويتلا لهأو ءارحالا ند نينماومأل ةهاو ٠ روذحعلكل مفادلا ءاقولاو ٠

 نم ه بأ كلا تا 0 ردت نمو ٠ ههاونو عاد 5 ايفو «٠ هين ' أعم كاردال هللا

 وه يذلا توملا ىوس ٠ىفاوم ءاد لكل ٠ ينءاشلا ءاودلا ىلع فقو ٠ بابلالا ىوذ

 تاي.اآلا صاوخو ٠ ءىش نم باتكلا ىف انطرف ام لودي ىلاعت هللا ناف٠ ىح لك ةباغ

 ةرك ذت اهنال نوملاعلا الا اهلقمي ال نكلو ةيهاو هتديقع نم الا اهركني ال راك ذالاو
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 نحال يداهلاهّللاو ةعاو نذا امسعأو

 « نومدرالاو عساتلا بابلا »

 ( شلاو ريا ىلع سنالا نجلا ةافاكم نايب يف )ل
 انثدح ىكتملا رب رج نب هللا ديبع ىنثدح ديبع نب دمحم نب هللا دبع 4 لاق )ف

 ةيخي او رف رفس ىف هل باحصأو صربالا نب. ديبع ناك لاق ىمذحلا ماشه نب دياولا
 بدن نم يلا ىه دبع لاقق املتقب مهضعل مف اشطع ثبلت وءاضمرلا ىف بلقتت هو

 ىقح ديدش لالض مهباصأف اوضف لاق املع هبصف لزنق لاق جوحأ ءام نه ةطقن اهيلع
 ترم فئاع اذا كالذك مهانيف قي رطلا مهنع تبهذ

 هكراف انم ركيلا اذه كنود هيهذم لطملا بك رلا انآ

 هكوك جالو رجنلا مطسو هب رغم يلوت ىللبللا اذا يتح
 هيساسو هل>ر ةنع لذ

 صرباالا نب دوبع لاتف نوملاولب ةرشع ةريسم رجذلا علط يتح ليلا َنَم هب راسف لاق

 ىداملابك ارلا لضن ىنايفنمو رمغ نم تحتأ دق ركبلا امأ اي

 ىداولا ىف ءاعنلاب داح ىلا نم هفرعن قحلاب ار ل

 هل ا..# لاتف

 يداص#ب ىرسي حزان حضحض ىف اضمر هترعبأ ىذلا عاجشلا انا

 داجباب لخب ملو هنهثيور هبراش ء_:رضال ءاملب تدك
 داز نم تعوم ك1 ارشلاو هب نامزلا لط فاو ىتيب ريما

 نب كلام ةصق اهنم باتكلا اذه نم اممضاوم ىف ةقرذتم راثآ ةدع اذه ىف لخديو

 اءندلا ينأ نب ؛١لاق ٠٠ نجلا ةيشامءايظلا 36 نيتس ىفوملا بايلا ىف ةروك ذم ىهو ميرخ

 تاذ ترق رع نها تك لاق يمي رملا ىنثدح ىعساهلا مهاوي نب ليعامسا ىنثدح

 فتاهب انأ اذاف امهستددش تدرو الذ برشلل هدرت ىذلا عضوملا ىف اوك تينبف مو

 ةناجرم امل لاقي ىل ةيراج يممو تفرصناف اهلك رما ترقنف كرمح ةلهنماب لوقب

 (مك1-14)



 ظ كما

 هلسنم ٌةلحيس امسمدتا هلهنم اهرامح تدتف دق

 « هلجخا ولدي ةلحنلا د *#

 برجع ىنباجاف لاق

 هناسخ ٌةلحرس اهنعتا هلناءيم اهرامح تدتف دق

 « هلاب رس ىف ءارسع ةضيق ىف ©

 ىءاتيلا لمج ةصق انه لخديو نراها دحا هللاو تام دق ىالوماي ةيراخلا تلاقف

 رعأ هللاو ءابظلا ىف ةروك ذم هو

 ١ ب يي

 *« نيس ىنوملا بالا ©

 4 سنالل نجلا عرص ناب ىف

 ىوهو ةوهشنع نوكيدقسنالل نا عرس هللا همحرسارعلاوبأ خوشلا 4 لاق )ل

 اذهو دلو امهمي دلوبو ناو سنالا حك انث, دقو نجلا عم سنالا قنتي اك قشعو

 001 لاو ريثك وهو نوكي دقو هيلع اوملكتو كلذ ءالعلا , ذ دقو فورعم ريثك

 لويباما هاذا اودمءتيمهما اونظي وأ سنالا ضعب مهيذئوي نأ لثم ةازادمو ضغب نع

 نا ىفو كلذ فرعالسنالا ناك ناو مهضعب لد اماو راحءام بصب اماو موضعل ىلع
 ,سنالا ءاهنس لثم رشو مهنم ثبع نغ نركي دقو هقحتسي ام رثك ًأبهنوبقاعيف لبجو ِِظ

 كلذ مرح 5 ىلاعث هللا اهمرح يتلا شحاوذلا نم وهف لوالا ٍبايلا نم ناك اف دئنيحو

 بطاخب ظو ةشحاف هناف هةهارك عم ناك اذا فيكف رخ الا ىذرب ناك ناو سنالا ىلع

 حي هنأ اومادي و كلذب ةجحلا مهملع موقتل برع ةكحاذ اذه نأ نوفرعو كاذب نلعا

 مسقلا نم ناك امو نجلاو سنالا نيلقثلا عيمج ىلا ءاسرأ ىذلا هلوسرو هللا كح مهمف

 قحتسي م ىذالا دمعتي مل نمو 53 1 اذه ناب نويطاخيف معي م ىسنالا ناك ناف ىناثلا

 امف فرص نأهلف هكلمرادلانأباوفرع هكلمو هراد ىف كلذ لمف دق ناك ناو ةب وقعلا



 ل
 نك اسم نم يلام كل لب م ذاريغب سنالا كل٠ىف اوثكمت نا منل سيل مئئاوزوجيام
 عضاوم ىفنودجو ا بارا ىناريثك نودحوب اذطو تاولتلاو بارحلاكسنالا

 اذا نجلا نادوصتملاو : رياتخلاو نيمامالاو لبارملاو شوشملاوتاءاخلاك تا

 اونو فو رعملاب اورمأوةجحلا مهملعتميقأو هلوسرو هللا ب أو ربخأ سنالا ىلعاودتعا
 لاقو ال وسر ثعبأ ققح نيب ذعمانك امو لودي ىلا هللا نال ندا لعتي 5 ركنملا نع

 مظملاهّللا قدص ياي ١ كيل نورعتب كن لسر مكن م سنالاو نا رشعم اي ىلاعت

 < نوسجلاو ىداملا بابا
 « عو رصملا ندب يف نجلا لوخد نايب ىن إل

 امهريغو بيبطلا ايركز نب دم يزارلاركب يبأو ىئابجلاك ةلزنعملا نم ةنداط ركنا

 دوجوب مهرارقا مه دسج يف نيحور دوجو اولاح أو عو رسدملا ندب ىفنلا لوخد
 اذهو اذه روبظك سو ةبلع هللا لص ىلا نع لولا ف اذ 0 | ذا نجلا

 نولوةي م مممأ | ةعاجلا ةنسلا لهأ تاللاتم ىفىرعشالا نسحلا وبأ رك ذو أطخ ا ىذلا

 نوع لارا نواكأي نبذلا ىلاعت هللا لاق 0 ندب ىف لخدت نجلا نا

 ىلالتاق لبنحنب دهمحأ نب هللا دبع لاق سملا نم ناطيشلا هطيختي يذلا موقي 6

 ىلع ب اذ وهنوذكي ينباي لاق سن ندب ف لخدنال ن +! نا نولوتي اموق نا

 دقرتل دايز نب لبس أ ثيدح نو هاقتثا ىذلا ءزجلا ىف ينطق رادلا رك ذ تاق هناسل

 ىلص يلا ىلا اه نباب تءاج ةأسعا نا سايع.نبا نء ريبج نب ديعس نع ىجنسل
 انئاشعو انئادغ دنع هذخأي هنأو نونج هب ىنبا نا هلل لوسر اي تلاتف سو هيلع هللا
 ورجلا لثم هنو نم جر هنت هلاعدو هرداص لسو ةيلع هللا لص هللا لوسر سف

 هنتتتف هدنسم لئاوأ ىف يمرادلا ندر[ دبع هت دبع دم وبأ هاور يعسف دوسالا

 دوادوبأ هاور ىذلا نابأ مأ ثيدح بيرق نع ىلاعت هللا ءاش نا ياسو هاق ىأ

 ةءاسا ثيدح اذكهو هللا ودع جرخا سو هيلع هلا لص هلل وسر لوك ةضو رين
 دبع ىضاقلا لاقو ه سو هيلع هللاىلمهللالوسر ىنافهثلا ودعاي جرخأ هيفو ديز نبا



 6 اننادْبأ ىف ملوخد عنتمي مل ءاوماك اهنأو مهماسجأ ةقر نم هيلع انالدام حص اذا رابجلا
 الو ل_خاختلاو قرختلا نم اننادبأ ىف حو رلا وه ىذلا ددرتملا سننلاو ميرا لخدي

 ةر واحلا قب رط يلع ءالا ميتال اهمال دحاوزيح ىف رهاو ا عامبجا ىلا كذ ىداو

 ناذو٠ فو رالا ف قيقا م 95 لخدياك تاحاىف لخدتاعاو لوأحلا ليبس يلعال

 نيطايشلا عيطقت 3 اعطت 1 عضاو ااوزه ىلا ا ذي ف نجلا لوخد نا لبق

 نوكي اماه لبق ٠ اهمذ لخادلا مسجلا مطنتي و الإ مسجلا اراخدياال ةقبّدعلا عضاوملا نال
 اذااماف بشخلاو ديدحلاك 0 ماسجالا ىف لخدتىلا ماسجالا تناك اذا هتك ذام

 ادا م نيطاي لا 0 لوا كلذكو 0 1 0 ءا وطاك 2

 اذهو أ ملت الذ 6 ل مهضعب نأ ال مهماسجأ 0 0 واخدي نأ 01

 نالرحملا جراخ ىتدب اهضعب و اهضعب لخدي وأ اراك اهرحج ىف ةبملا لخدت نأ لثم
 نأ ةدعملا ىف ىنملا لصحاذا مثركنأ املوقي نا دحال سيلو ٠٠ اهءطقت بجوبال تاذ
 ةجلاعموه لك الا نال كلذو هل نياك آ انك امف 0 لصح اذا مك ءاناك أ دق نوكي

 ءاملا نر الو نباك 11 نوكن ةدمملا ين 0 سلو ميار غضماب لصوب ام

 تناك اذا من لبق راجحالا يف اولخدي نأ زوي لبق نأف الك أم ةدعملا ىف هلوصحي
 هتحوز وناطيشلالوخد مو ذام يلع بجيف ليف ناؤ مف ءاوشالوخد ز وجيك ةلحاح

 ليق٠ ٠ دالوأ انم دحاولا فوج يف ما نوكيفدلتو لبحتف اهحكنيف يمدالا فوج يف

 .عنتمي ال م قاقرلا ماسجالا ىف 0 كلذ نأب لاكوسلا اذه نع مشاه ونأ باجأ دق

 ء يش اهوحو دودلا ن ٠ فوملا يف ب م اعر هنأ ير ” الأ فاطأإلا ماسجالا ىفا كللذ

 ةدالولا عطقي ال هنأ الا لاق هئنم اذه منتمم ريغم أسجالا نم قققرلا كلذكو ريثك م ظع

 دلاوت نانح راتختالكسنالا فاوجأ ىناودلاوبنااو راتخي مل اه رفنو رع
 هذه نوكنت نا عنثم الف ةصوصخم عضاوم ىف كلذ لعف راتخم لب دجاسملاو قا وسالا ف

 ثردح مدق أمدعب رابط اديعىضاتلالاق» ٠*ضارتعالا اذه ظةس انك ذامحصاذاو طاح

 سنالانادبأ ىف نولخدي مهنا نمبابلا اذهىف ةيورملا رابخالا نم كلذ رئاظنو هاضتقم
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 لقءاملعلا دنع اهر ورظو رابخالا هذه ةرهشلو لاقةنيثكلا ماسجالا يلع زوي ال اذهو
 هنم ءىجي وأ يرهد سنالا نادبا ىف نجلا لوخدل ركذملا ناديبع نب و رمع نامنع وبأ
 ةرهشك روبظلاو ةرهشلا يف ثراص دق اهنال كلذ لاقااو رابجلا دبع لاق ٠٠ يرهد

 ناك اهانركذ ىتلا رابخالا هذه ركذأ نمو ةاكزلاو جحلاو مايصلاو ةالصلا ىف رابخالا

 تاذزجعملانا معبال نمو رثاك هتبج نم الا هملع ىلا ليبس الام لوس رلا ىلع دارلاو ادار

 هللا الا اماعني ال ماسجالا نا عب نا هل حصإ مل هدحو لجو زع هللا الا املعر دقي ال

 نموهسننل ىح الوهسنتل ماع الو هسننل رداق تابثا هنكعي ل كلذ لهإ مل نمو لجو زع

 ةدوج وم ىهو كالذ هنكع / اذاو ماسجالا لعاف تابنا هنكع ل اذه تانثا هنكع

 دب الف ةدوحوم كلذ عم 7 ةندحم اهب نا هنكع : مل اذاو ةثدحم اهني نا هنكمي :م

 لاق ام ىلع يرهد هةئر ءاح وأ ايرهد ناك هلاح اذه ناك نمو ةعدق نوكت نا نم

 ىرهددهنم *ىجّي وأ ىرعد هلوق ىنعم اذبف بيئرتلا اذه نم هانرك ذ ام ىلع هلوق داسفو

 ماعطلا لود خصل سس مهماضيأ كلذ حصا فانك اوناك وأو يراصنالا مسافاوأ لاقو٠٠

 0 « هيلع هنم ملا هليوأتو كلذ جيحصت بجيف همسج نم غارفلا ىف بارشلاو

 هنمو سملا وه كلذو مهملع لظلا ءانلاب وه امنا ىنالا ىف ميك واس ىنعم نأ توف

 ىلا مهك واس مما درو هنأ ريغ لثقعلا هعفدي امن اضيأ كلذو عزتلاو عرصلا

 رعأ ياء هللا ريا يلع هسأر ناطيشلا عضوو ْ

 #« نوسملاو يتاثلا بابلا ال

 ( ىنجلا لعف وأ ةللف نم ىه له هبارضاو عورسصملا تاكرح ناب ىنإل

 ايسنأ وأ اناطيش وأ ناك اكلم العفدربغ ىف لش ناليحتسس تدحملا ناررتت دق
 با رطضالا تالذ يلع ارداقعو رصملا ناك ناف ةداعلا يرجي عورسعملا لعف نم كالذ لب

 هليلوستكم كلذ نكي مل هيلع ارداق نكي مل ناو لجو زع هلل اتلخو هل ابك كلذ ناك
 كلذ لمي ال هناب ةداعلا ىرجأ دق ىلاعت هللا نوكي نا عئتمي الو هيلا رطضم وهلب
 ةبقعتسملا بابسالا ىف اك هسم دنع وأ هيف ىنجلا كول_س.دنع الا بارطضالاو عرصلا



 هاك 0 0 نك مرر م  اهف لوقلا كاذكو تايبتسمال

 هكلسدق ناطبش مالك نم هنوك زيوجتو هقااخ نود ماكتملا ره نك قناوكلاتا طقع وأ

 -رثك أد 4 ماع ' هيف كلاسوه نه تاذ نود دانا اناذ نورك نأو نهروأ

 هنم معن ام نا ىلع هب ,؛ ماع ل يلد الو هيلا هنوذيضي و ىنملا مالك هنا نودقتمي سانلا

 قارا [ أو ةفدواو رش وأ هما نه هناف هل امالك ناك ناو ناطيذلل وأ 2

 ا ناطيشلا ىلا هفاضا تنك عو رمعملل امالك ناك ىتءو هب عوط#»٠في ةوتاهدحأ

 لعق ند المالكلا هب ماق نه ماكنملا ْن اولا ىلعو 5 راسو دم ناك هنأ مالكلا ينعمو

 هيلا اراعضم نوكي دقو هبسكو هلدف نه نوكي دق رشبلاب موني يذل مالكلا مث مالكلا

 لعج دف عو رصملا ناسل ىنعي هناسأ يلع ماكي اذ ود د_هجأ مامالا لوق مدقت دقو

 عأ ىلاءتو هناحسبس هّنلاو ةكرلا كلاذكف ىنلا وه ملكتملا
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 وس ب تت

 « نوّاو ثااثلا بابلا

 (« عورمصملا ةملاء قاعتي لاوس داربا ىف
 ةدم نجلا ةجلاعع لبا لجر نع هيلع هللا ةمحر ةيهن نب سايعلاوبأ 4 لئس )ف

 رحلا 2 دوجحولا يف عوقولا لباق ميظع رحس هلان هدنع نم ضد نوكل ةليوط

 لجرلاموباتق ىمحت ال تارم م ةيلكلاب را فلي داكو ةرم ةئام نم رثكأ

 ىصتنلاب نمحأو ديحوتلا قف ءاجتلالاو ءاعدلا ماودو غيأبلا دصلاو هحوتلاب ر وك ذملا

 كه

 رف ًاضيأ ةظقيلا ف مهمالك عمسب و مامملا ىفو ةظقيلا ىف هارب باصملا ناكو مولع
 يعادلا ءاعد لجال ةعادج ضرمو ضبا انه ةحرابلا تام نولوةب مهو لاخلا لئاوأ ىف

 علطي و ممب عمت دوجولا يف هلثع دوجو لقي لآ ه لجر ةرهاقلاب ناكو همساب هوعسو
 مانم ةقيقح نع لئسف هريخل دوهشم رووشم رهاب ناطلس مسهلع هلو مهلاح ةقيقح ىلع
 نم او اذه رركتو نجلا نم ريثك ضيمو ةئس كلم. ربخافءاعدلا ربخ نعو باصملا

 كلذ دي ناك هناف هل مرهق ىلامن هللا نار وك ذملا يعادلا لجرال نينتو ةرم ةئام
 روك ذملا مهحاص رابخأو اضيأ ةظقبلا ىف هعاممو باصملا تامانم هدضاعبو هدهشيو



 0000 نس د 55سم شا 2

 ' ءرغابالا ةظاوع ادا لج 7 لبف ةملاسملا اولطو اراذو ارتعل ا 210 1
 هيلع لهو ال م أ هذه . ةلاحساو هن ةذئاط كاله هتتح عم مولظملا ب بارصملا هيحاص

 200 الج كس ب نوكي دق هناف 'ئثش مسك نم

 هيلعوعو رشم وغلا اذه لهو ال مأ هكذله بركو ءاذآ .ه نع هدهاشبأم عم ه هنع ىلختلاو

 لثم عوقو ةحصب أ دهشت لول أ ةغئاسلا ةقي رطلاو ةيوبنلا :ا نم دهاش

 هلوتت 6 عنا كلذ م يل .رم هريغو لئاسلا هتتح دق اك كلذ

 مجنتلا لمأ 0 "يشب هيلع ةناعتس هلاز لهو عدبلا لهأ ضع و ةمستالملا

 نوامحتي مهمال كلذ ريغو قاروألاو ر وخبلاو ؛اةكلاو بجملا نم هنوناعي امف مثوحو
 هيحاص قنع ىف نوكيف رفك كلذىف ناك نأو ءاغثلا نوبلطي هلعاو باضكلد كدر

 ةيوقث لجال كلذز وجال مأ هلثع دسافلا ةلباقتم باب نم اذهو ايندلاب هنيدعاب ىذلا

 نع تب رضأ ىرخأ ةلئسأ لئاسلا رك ذو عو رشم ريغ ردأ يف لوخدلاو مهقيرط
 درط هاضاقا باوجلا دوصقم نع جراخ طسب هيفو نيسارك و ىف باوجلاو اهركذ ٠

 لائوسلل قباطملا هصخلم هنم ثيثأ دقو ضعب لايذاب هضعب ثبشنو مالكلا

 ناف رصنإ ناو تلا سنبل ع در يس لب زوي ( باوجلا صيخلت )
 نجلا رم و ءاعدلاب باصملا 'ىرب اذاو ناكمالا بس هب رومأم مولظملا رصن

 مدد حمو

 2 ورك ذل

 كلذ نأك ناو 3 لصح مالكلا ن* كلذ وو م ىو مهجسو ممرامتاو مهيمو

 لادملا ىعادللا ىقارلا ناك اذا مهسنن النوملاظلا مهف مهنوم وأ نجلا نم ةَئئاط ضرم نمضي

 ذقو هلق ز وجال ند لاعب نو رمأبف مكازعل لإ لأ نم ريثك مهياع ي دعد 3 مهملع دعني

 نجلا هلمفت نم مهمشف كذ ىلع نجلا مواباكب دق اذطو هداج لأ جاتحيال نم 02

 مماودع مد يش كلس نماماو هباود وأ أ الراو هلهأب كلذ لعفي نم مهو هضرمتوأ

 هلوسرو ىلع ُّش عيطم وه لب مهماظي م هناف هلوسرو هر هللا م يذلا لدعلا كلي

 اممف سيل يتلا يعرشلا قب رطلاب بو ركملا نع سيفنتلاو فوولملا ةلاغاو مولظملا رصصن ىف

 امر اب لداع هناي متفرع اما نحلا هي ذو ال اد م لثمو قولخ» ال ملظ 1 قلاب كو

 نا الو ل يغلف هي داو 5 فيعض وهو تي راتملا ن نحلا ناك ناو هع مربعمل

 باتجنو ناعالا ىوش امكيذ و ؟, ءاعدلاو مالسلاو 9 تاذوعملا ةءارقب ررتم



 دش
 نارذحيلف داوجلا مظعأ نم اذهو هللا ليبسىف دهاجي هناف هيلع نوليطتسب ام.ىتلا بونذلا
 نمواهعسو الا اسنن هلا فلكم الف هتردق قوف رم الا ناكناو هب ونذب هيلع ودعلا رصني

 اهل نا ةرثك نوصحبال نيذاا نوب رجا برج دقف ىمركلا ةيآ مهملع هب رصتنيام مظعأ

 ارنا طناف هتوقو هترثك نم طيضني الام مهاوحأ لاطباو نيطاشلا عفدىف ريثأتلا نم

 نيطايشلا هنيعت نمعو عورمملا نعو ناسنالا سفن نع نيطارشلا درط ىف ًامظع

 مهملع تل ؛رقاذا ةيدصتتاو اكمل عامس باب رأو برطلاوةوهّشلا لهأو بضغلاو رافلا لهأن م

 هيلع هللا ىلص لاق دف راك وأ اهل ناك اوان هند قدتس ىدعملا لئاصلاو قدصب

 ناك اذاف هنيد نودو هتمرح نودو همد نود دروو ديهش وهف هلام نود لتق نم

 هندب و هلةع نع مفدي ال فيكف ىداعلا لئامصلا لتقب ولو هلام ن نع عقدي نا هل هيلا

 ىسلا لعف ولو ةشح اف هعم لمني دقو هندب ىف هبقاعي و هلّدع'دستي ناطيشلا ناف هّتهرحو

 مالسا لثم وبف هنغ ىلختلاو ةيحاص مالم ءا اماو هلتق زاح لتقلاب الا مفدني لو ىساب اذه

 لوغشم وهو از>اع ناك ناف 0 ٠ ةيانكلا ىلع ضرف اذهو نيمواظملا نم هلاثمأ

 امع هلغشي الو هيلع نيعت دقو ردا 3 ناو بجي ل هب , هريغ ماق وأ هنم بحوأ وه اع

 لامعالا لضفأ نم اذهف عورشم اذه له لئاسلا لوقو هيلع بجو هنم بجوأ وه
 ينب نع نيطايلا نوءؤدي نوحلاصلاو ءايبنالا لاز اه نيملاصلاو ءادنالا لامعأ نم وهو

 كو كلذ لحني مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا ناك اك هلوسرو هب ىلاعث هللا رمأ اه : مذ

 دنع عي م هلثم نوكل كاذ لني مل هنأردق ولو كلذ لعي - هيلع هللا ىلص انين نآكك

 اندسنع كلذ تلعفو ءايبنالا دنع كلذ لعنت ناردقت نكت مل نيطايشلا ن وكل ءايبنالا
 يفو كلذلوانثي اب لسملا عقنو فووملا ةناغاو م ولطملا رتب هلوسرو قكاعت هللا انرعأ دقق

 لعجلا ذخأىنهل نذأو ةيقراهما كاردأ اموةئانلا ف سو هيلعهّللا ىلصيبنلا لوق حبحصلا

 نجلا مفدو عورمملا ءاربا ىف جاتحي دقو راجنلاو راذكلا نم شنالا ماظ ظ مفدك اذهو

 سحب الو ىنجلا ىلع عني امنا برعضلاو ًادج ًاريثك ايريذ برضيف برضلا ىلا مهنع
 بر دو نورك هندب ىف رثب الو كلذ ع نم "ىل س < مل هنأ, ربخيو عورصملا هب

 ىلع ناك ول ثيحب لقأو رثك أو ةب رض ةئاعب رأ وأ ةثامئالث وح ةيلجر ىلع ةيوق اصمإ

 1 نب رضاحلا ثد_#و خرصإ و حيصإ ىنحلاو ينألا ىلع وه اهاو هلتقث ىسنالا



١6 
 هيي حجو سس مسي هن دسم ودمج

 ةرضحن اممصو لوطي ةريثك تاىم هانب رو اع دقو هو حلا ل ٠٠ ٌةددعتم

 عرش الف هانعم فرعي ال ام بنكي و لاقب اب مهملع ةناعتسالا امأو لاق ٠ هريثك قلخ

 دقو كرش هبف مكازعلا لعأ كوكا ةباعوب مزج لك ناف را هاخلا

 ىو ٠٠ كرشلا نم هنولوقيام نومتكيو ةثوربظن ونار هلا نم ايش كلذ عم نؤرش

 اوعزانت ناو نوملسملاو هلهأو كرشلا نع ىنغي ام هلوسرو ىلاعت هللا هغرش ام ءافشنسالا

 هب يوادتلا ز وي ال ردكلاو كرشلا نأ ىف نوعزانتي الف تامرحملاب ىوادتلا زاوج ىف

 امنا كلذ ناف ما الا دعا مكتلاك اذه سيلو لاح لك مرح كلذ نال ل

 اقب ناك اذا روب اا 1 موي ال اه ملكنلاو ناعالاب انئمطم بلاقلا ناك اذا ز وجي

 7 نأ فرع اذا ناطيشلاو رب : نامالاب هلق ةنن مط عم هب مكتواو هيحاص

 ءارب ا ىلا ةرو رض الو هب مكتلاىلا ر طضم هركملا ناف نبأ دعاس م اعلا, فختسي

 هديزب لب ؛ راو الف ماز اب امإ ن ءرثك أ اف رثال دق هنأ امغدحأ٠ نييجوأدب باصملا

 موق ة فانصأ ةنالث بارلا اذه ىف سأانلاو لطابلا نع ىنغي ام قا ىف نأ ىلاثلاو ءارش

 نوبذكي ءالئوهف ةمومذملا مئازعلاب كلذ نوعفدي موقو سنالا ىف نما لوخ دب نوبذكي

 نم'وتو دوجوملا قلاب قدصت ىطسولا ةمالاو دوبعملا برلاب نور فكي ءالدو دوجوملاب
 سنالا نيطايسش عفدت همالكو هئاعسأو هرك ذو هئاعدو هتدابعب و دوبحملا دحاولا هلالاب
 نجلا عفدو عو رصملا ءاربا ىف جاتحي دقو هلوق تاق ٠٠ باوملا صيخلت ىهنا نجلاو

 هاور امودو عرشلا يف لصأ هل درو دقو ًاريثك ابريذ برضيف برشلا ىلا منع
 ارب نع عزاولا ثنب نابأ مأ ثديدح نم ىناربطلا مداقلا وأو دواد ونأو دمحأ مامالا

 لاتق هل ثخأ نبا وأ نون هل نبإب سو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا قلطنااهدج 3

 50 لاقل ىلاعت هللا وعدل هب كتتأ 0 تر أو 1 انبأأو ب ناهللا لوسرات

 هتسلأو روخلا باف هيلع ثيتلأو هنع تقلطاذ باكرلا يف وهو هيلادب ا لاق هب

 لاقف سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر يلا هب تيهننا تح هديب تدخأو ني:سح نيب ول

 ترغل نعش لتساو ءالعأ ند هب ول عماجع ذخأف لاق ىن 415 امم هربظ لكلا يم 81

 سيل حيحصلا رظن رظني لبفاف هللا ودع جر 2 لوف هبا ضان كار ققح هربظ

 هبجو حسف ءاع هل اعدف هيدي نيب لسو ع هللا ىلص هللا لوسر هيأ 3 * لوالا رظنب

 (ماكا-1ه)



 ود يلع هتعضوف هيئاه لاقو هدب املا طسدف اهملا عم 0 ا 1 ةلحارلا ف هيلع

0 131 
 بلع لضفي !سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةوعد دعب دحأ دفولا يف نكي ملف هلاعدو
 ور دنتق برضي الف برضلا يللا ةجاخلا عدت ا ناو ىنملا برذ هيف ثيدحلا اذعو
 مج لاق دب زان ةماسأ ثيدح لاوطلا نيمب رالا بانك نم يناثلا ىف رك اسع نا
 رضراعءاحورلا نطب انطبه ايف مذ جح ى جا هتجحىف ف سو هيلع هللا يلص هللا لوسر عم
 نا ىلض هللا لوسر ىلع تماسف سف أط اءبص لذحت ة 3 أر لو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 0-00 ىذلاونالف ىنبا اذه هللا لوسراو تاق 3 * هتاحار ىلع ريسب وهو ملسو هب هيلع

 3 ص هلل لوسر سد هذه هتعاس ىلا هتدلو ينا ندل نم دحاو”قتخ نم قيأام

 . مث لحزلا ةطساو نيب و هنبب هلعجخل هيلا همضف و هع هلل يلص هللا لوسر
 نش هنم نيرن ناذ هيذخ لاقف هابا اطوأن مث 3 هللا لوسر ىلاف هللا ودعا حرخأ لاقو
 ةريدح نم + يمرادلا ل ىلأ دن سم لك 10 ينو «ثيدحلا هللا ءاش نا اذه دعب هنيهركت
 زأ كلذ لصاخل ٠ هلا لرب ١1 ها ودعا خا هيف لاقو ءانمم رباج نع رز ىأ
 دْشَأ وه امو برضلا ىلا جرحا يتمو هقوفام ىلا راصرال نودالاب دوصقملا لصح يقم

 يفعلطي لازءال ناك يذلا ىنجلا ةشلاع لتق نجلا نملئاصلا لتق نمو ٠ هيلا ريص هنم

 :الصلا ىلا تق اذا سارع ناب ىلايازني لزبال ناطيشلا ناك دهاجم ثيدحو اهعنب
 قرذ هئنمطف هيلع تامل ىل ايازنف انيكس ىدنع تاصخل شايع نبا لوقت كك ذن لاق

 ةربداحأ كلذ نمو سداسلا بابلا ىف هدئسإ هالك ذ دقو كأذ دعب د 0 ةبحو هلو

 يف ر وك ذم كلذو هنعذو هتئاو هيلا هدي دمو 00 هيلع هللا لص يبنال ناطيشلا ضرعت
 ظ لينحلا ءارغلا نب ىلعبىأ ي ذاقلا نب نيسحلاوب أ ىماقلا لاقو با اتكلا اذه نم همعضوم

 . |نسحلا ابأ تعمسلاق هنا ديبع نب دمحأ ثعمس دجحأ مامالا ناحصأ تايط باك ىف
 ظ نيسمحو نيتنثا ةنس ةدعقلا يد ىف ىف اربكع ن ءرم انرلع مدق ىربكملا ىلع نب دمحأ نب يلع

  [لبنح نب دمهحأ هللا ديع يبأ دحسم ىف د لا ل نأ ىن :دح لاق ةئافالثو

 ةيفاعلاب اط هلا وعدي نأ هل هلأسو عرس اطل ةب راح هل نا همامي هل احاص لكوتملا هيلا ذفناف

  |هل لاقو هل بحاص ىلا همفدف ءوضوال صوخ نم كارشب بشخ ىلعن دمحا هل جرخاف
 | كل لاق ىنملا ىنمبهل لوقتو ةيراجلا هذه سأر دنع ساجتو نينموملاريمأ راد ىلا يضمن



 ام
3 

 ىغُف نيحهم_س لعنلا هذه عفصت و ب د راجلا هذه نم جرت كيلا 5 5 دجأ

 وأ ةعاطلا ا اجلا ناسا اا هل ل أ مامالا لاقام لثم هل لاقو هيلا ةعاطلاو عمسلا ةيراجلا ناسأ يلع در امك دج و هيل

 نءج رخو 'ىث لك هعاطا هّللا عاطأ ن نموه عطاه هب انام قارعلاب قتال نا دمجحأان ىعأ

 هيحاص أ لكوتملا دمناف در ملا اهدواع دمأ تام الف ادالوأ 0 كتدهو ةيراجلا

 تي رنعلاهماكفةي راجلا يلاىغمو لعنلا يزو رملاذخأف لاما هفرعو ىزورملاركب ىبأ

 عاطأ لبنح نب دهحأ كنملقأ الو كطأألو ةبراجلا هذه نم جرخأ ال اهناسل يلغ

 هتءاطب ان ماهل

 سس لطب بمايو لج سا سس

 *نوسألاو عيارلا بابلا

 « سنالا نم نمللا ةيرخس ناب ىفإل
 نع 0 انندح هلل دع نب نمحرلا كيع ىنادح كديبع نب دمج ركب بأ( ٠ لاقإ)

 عب رأى لع نك اذا يف 2 اعود ص درا تجر لاق هدج نع ةيبأ نع متيشا نبو رمع

 0 قتال مدحأماقق مهم 4 اراغلأت و ةيرق نع ليقع نورعلي بادصن انا أذا سارف

 سرعلا تاج كلذ تيأراماذ رع ىقنع ىلع رخآ تلو 3 4ع ىلع رخآلا بو 3

 تعمس الا ةرجشب تريم ل4 يمرف برضأ تجر نينا:سم نوبتهتي اوعقوف مهملع

 رو ىلع ةأىماب اذاف ىل بحاصو انا تجرخ لاقهيبأ نع ميما ىلا هبو» اكحض اهني

 تحتنف اهملاشر ظرف لاق هفلخأبأ 31 لاقاولمأ ى اصل تاقف | اح نأ تأسف قار أعلا

 لاقف ُظ تاو كلو ىلام تلاقث املع ت آى 8١ نرنالا بط لثم | م نعج رحب أداؤ اهاف

 لام رم اذاَف اهاذ ناسا املا ا 9 ةعاس راس مث لاق ةسايلأ نم لي ربام ىحاص

 كلذ تيأر املذ لآق رارم ثالث تاعف ىتح كلذ تاعنذ املع كليحل لات نوتالا

 الا طق دحأ هارام كدا'ذ دشأام هللا كالتاق تلاقق ضرالاب ىه اذاف ترتطف ثممص

 لجر جرخ لاق ىمع ين'د> لاق يممصألا يخأ 0 نما للع انن دح ٠ هدأ 'وف ملخا

 تلاش ركب َْف لخد هّئهر نا فاخ اماف نجلا ةردحاس ىو لوغلا نم“ رف تومردح

 رعأ هللا ءيش هيلع قس و ةرعش طعمتف رّنبلا نم جر هيلع



 لجل

 « نوسلاو سدءاألا بابلا »

 4« نحلا زخو نء نوعاطلا نا نايب ىن)

 هللا يلص هللا لوسر لاق لاقى ومىلأ ثيدح نمهد:سىف دمحأ مامالا (ىورإ)
 نوعاطلا اف هانذرع دق نعطلا اذه هّنلا لوسراي اولق نوعاطلاو نماعلاب ىتمأ ءانف سو هيلع

 نيعاوطلا باتك ىفايندلا ىأ نناهاور و ةدايش لك قو نحلا نم مكناوخا خو لاق

 ىفاننال نيدلا ىف ةوخالا نال نيظنالا نيب ىفانت الو نجلا نم مكئادعأ خو هيف لاقو
 'نبا لاق ةدوجوم ةوادعلاف نينم وه اوناك ناوعببطلاب ساالاو نحلا ةوادع نال ةوادعلا

 يرهوجلالاقرخو و خننو ثف ثفنو رههو ضكر هلناط.ثلاو ذفانب سيل نعطسزخيولا ري 21

 ىه ةضاحتسملا ثيدح ىفو هئالجرب ضكرا ىلاعت هلوق هنمو لجرلا كي رح ضكرلا
 ثفن دقو لفتلا نه لقا وهو خفناب هيبش زوطلاو ةهفالا ديرب ناطي_ثلا نم ةضكر

 لاق اذفان نوكباال هريغو حخمرلب نعطلا زخولاو فورعم ختننلاو ثقني و ثني قارلا

 يلاسغلا كالملا ثراحال ىدزالا لاق نملا حامرنوعاطلا نومسي ي رشخمزلا

 راجلا ةدّبتم ىنب ”حامر ”ىأ يلع تيشخام كرمعل

 راح كايراوأ نبا حامر ”ىنأ الع تيم كلو

 همس - م ل )2 لس سس سم

 م7 ُْن ود و ساسلا بايلا 7

 كلاق شحج تركب ةريوح ثيد_>ح ند ةديدء صو يدذمرتلاو دمأو دواد وبأ قور

 تلفن ا رااكلا ىلد هللا لوسر تف ةريثك ةديدش ةضم .> ضاحتسا تى - 1

 مايصلاو ةالصلا ينتعنم لؤ اهمف ىرن ف ةدبدش ةريثك هي .> ضاحتسا ىلإ هللا لوسر اب و

 بوث يذختاف لاق كلذ ب راك اوه تلق م دلا بهذي هناف فسركلا كال تعنأ لاقف

 امهمأ نبرعأب كم اس اهل لاتف أجت منأ اهنا ا يمجلتف لاق كلذ نم رثك أ وه تاق



 ةضكر هذه اعا اهل لاتق رعأ تنأف امهملع توق ناف رخ آلا نم كنع أرحأ دنف تأمن
 اذهو هلوطب ثيدحلا هللا طع ىف ةعبس وأ مايأ ةئس ىضيحتف ناطبشلا تاضكر نم
 شيبح ىنأ تنب ةمطاف ةصق ىف ةشئاع ثيدح نم هحيحص ف يراخبلا هاور ام ىئانيال

 كلذو رجننا قرع مد ةياور يفو قرع كلذ اها مد هللا للص هللا لوسر لوق نه

 ضكر اذاذ ملسو هيلع هللا ىلص ربخأ اكمدلا يرحم مآ نبا نم يرجي ناطيشلا نال

 هب هلو فردت صاخلا قرعلا اذه ىف ناطيشللو مدلا هنم لاس راج وهو قرعلا كلذ

 ناطيشلا داجنةساب هيف ةرحسلا فرصتت اذهطو اهعيمج ندبلا قورع ىلع دئاز صاصتخا

 فيزنلاباب كلذ نومسإ و اهكلهم داك ١ قد اه>رف ند مدلا ناليسو ة أرملا فيزت ىف

 0 هيلع هللا ىلص همالكف مالا ةلاساو كالانه ناطيشلا 0 هيف نو:يعتسي اعاو

 هيلع هللا يل هلوأ ىف لوتلا كالذكو «تلقإ ةمصعلاو ءافشلا وهو اضع هبضعن قدصي

 ةدنك ةدغ ف هيلع هللا يىلص هلوق عم نا نم 0 رخو هنا نوعاطلا ىف سو

 جررخ نطبلا قاسم نم قرعلا زخو اذا ينملانأ تالذو ناعبلا قاع ند جرخي ريعبلا

 ةجرافلا ةدغلل بيس ينجلا زخو نوكيف ةدفلا هزخو نم

 ك8 22

 مد نوسألاو مياسلا بابلا عدس

 « مذآ ينب اهنباصاو نجلا ةرظن ناب ىف )ل

 نأ اهلع هللا ىذر ةماس مأ نع حص دقو ةينج نيعو ةيسنا نيع نانيع 4 نيعلا )

 ناف اب 4 لاتق ةعنس ابهجو ىف ةيراج اهتيب ىف يأر !سو هيلع هللا ىلض يبن
 اهم لوي نا نم ىنعي 5 قاع هه -هلوقو 0 نيسحلا لآق 0

 هناع اذا هتلزأ لاقي ىلوصلا لاقو ٠ جامرلا ة ةنسأ نم ذننأ نجلا رظن نم باع نيع

 ةديبعابأ تعمس ىزاملا ناع وبأ انثدح بارطلا نب لضنلا نئدخ ه٠ هنن همتارو نأ

 هل ربخم الو رظنم هب يذلا نويعم لجرو نيع هتباصأ ىذلا نيدم لجر لاقي لوقي
 يذلا نوبعمو نيعم لجر لاقي لوقي ىئايرلا تعمس ىدسالا دم نب دحأ انثدح»

 : مهضعبلو نيعلا هتباصأ



 2 و ا اق لح

 نال 00 5 ١ 0 وو 2 نبعأ نجلا نم هتباصأ اولاقو

 هرب ره قى نع لودكم نع 3002 نب رول انثدح ريك نبا انثدح هدئسم ُْف دجأ لاقو

 لعأ هللاو ناطيشلا اهرضحم و قح نيعلا همفرب
 ل

 ص حو عجول

 م4 نوسؤلاو نماثلا بابلا تيم

 4« نجلا رساي نب رامع لاتف نايب ىف )

 انثدح رب رج نب بهو 0 ليغعسا نب قاحسا انثدح ديبع نب ركب وأ 4(لآ)

 نجلا 0 هيلع هللا ل هللا لوس عم تاناق لاق رساي نب رامع نع نسما نع ىأ

 مو هيلع هلل للص هللا لوسر م نك لاق سنالاو نحلا ت .اناق فكو لبق سنالاو

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأتف قنسأل ىولدو ىف و تدحا الام الزيف رفس ىف

 دوسأ لحجر اذا ركيلا سار ىلع تكا لف هلم كعنع تا دا ءالا يلع - كتاذ هنأ أما

 مث هتعرصف هتذخأو ىنذخأت ًادحاو بوند م وبلا امءيقتست ال ناو لاتق سرم هنأك
 هللا ىل- ص هللا لوس 95 يا 2 تلم من هفأو ةهحو هب ترسكف ع ثذحَأ

 نم ىردتأ لاتفةصتلا هلع تدعصصمت أ ت تاق دج نمءاملا ىلع كاتأ له لاقف اسوهيلع

 انادح 00 اط.ثلإ كاذ لاق ال تاق وه

 نب دي ع نع نيسحلا ىب أ نب نيسحلا نب دم | البس مج ركلا دبع نب دم نب هللا دبع

 . سماد نب رامع لئاق دقأ هللاو للاط ىبأ ب ىلع ء لاق لاق سل نس فئحالا نغ لاله

 فيكف لتاق دق سنالا اذه انلتق اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ىلع سنالاو نما
 ند انل قتساف قلظنا راعل لاقف رتس ىف مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نك لاق نجلا

 هغرصف هدخاف ءاملا نيبو هئنب لاذ دوا لع ةروص 2 ناطيثلا هل ضرءف قاطناف ءأملا

 لاف هعرصف ةيناثلارامع هذخأف ينأ مث لعتف ءاملا نيبو كني ىلخأو ىنعد هل لاتق رامع

 هل ىفوف هكرتف كلذ لثم هل لاتق هعرمف ينأف هكرتف ءاملا نيبو كني ىلخأو ىنعد

 ف ءاملا نيبو راع نيب لاح دق ناطشلا نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتف
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 أي كادي ترنظ تلق رام اين يلع لق هباراخ تطأ هللانإو دونتأ 00000
 ناطيش هنأ ترعش ول هللاو امأ اذك اذك لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناف ناظقبلا

 اعأ هلاو هحمر نتا 5 ضعأ نأ تممهه ىنكلو هتلتتل

 سوو ا ل جس ب ا سس

 7 نودسلا او عساتلا باب هلأ 1-0

 4 ناضمر ربش ىف نجلا ةدرم ديغصت ناب ىف

 و هيلع هللا ىلص ين :ا| عبع ةربىه , ىنأ ثيدح نه هحام نباو ىذمرتلا ىور

 رالا باوأ تتلعو .نحلا ةدرعو نيطاقلا تدنم ناضمر ص شلل لوا نك

 ريا ىكابأب دانم ىداني و باب امم قاشي لذ ةنجبلا باوبأ تحتفو باب اهنم عج
 ممم ( ىدرو)ل ٠٠ دليل لك 6 كدر دال نع ءاقتع هللو رمصقا رشلا ىغابايو.لبق

 رانلا باونأ تقلغو ةنجلا باونأ تحف ناوعمر ءاح اذأ هعفري ةرب ره يبأ تيد 4

 باوأ تقلغو ةمنا باوأ تحتن ناضمر ءاج اذا ةناور ىفو نيلمايفلا تدفصو

 ءاج اذا ثيدح نع ىأ ثاأس دجأ ْن لل دع.لاق ٠ نيطايشلا ثلساسو مموج ٠

 اذكه لاق 5 عمم و نادر: ف شوشو لجل تاق من لاق نيطايشلا تدفص ناضءر
 دعغصلاو دم ةديرس ةديص لاك تذواو تدم ىاتثدعد ل4: ثيدحلا ءاح

 هن احيس هللاو دويقلا دافصألاو لغو ديقو دق نمريسألا هب قثويام دهصلاو قاثولا

 رعأ ىلاعتو

 تس صختم يأ 06 جرح مح

 4« نجلا ةيشامءابظلا نأ ناب إل

 لاله نب ديقح نع طوخ نب بوبأ نعدمم نب ماشه يندح د ن هللا دبع لاق

 ةأطراب رتتساف لبو سوق هعمو مالغ لقاف نجلا ةيشام ءايظلانأ ثدحتن انك لاق هريغوأ
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 ىرب ال فئاه هب 6 ةصعل ري نأ ديرب وهو ىبظ نم عيطف هيدي سو

 نوم زولب و ا يعسإ نادل مع 0

 ْن «زتعلا ع سلال قيل 2نيتنج ةاطرالا ذخ

 انادح سيق نع انثدح يدزالا ناردص نب دمم ينأدح٠ ٠ تقرفتن ءابظلا تءمسف

 ىلا الجر هنع هللا ىذر باطخعا نب رمع ثعب لاق ىنارا لبس نب ناهن انثدح سيق
 لودي نحاا نم لجر اذاف اهذخأ اذا ىت> اهدراطف ةرو رمصم ةيبظ ىأرف ةيدابلا

 هر للا ل لح > روكملا ةاكلا يحاماب
 51 1 هع مهوب باغ هرورضم ةيبصا اهنا

 « هر رك نم تكروب ال ةروك ق#آ

 ايش تععس لاق نادمع نم ىنالادلا رصن نب كللام نأ دمحم نع ماشه نع ىبأ يدع

 ظاكع نوديرب ةيلعاجلا ف هموق ن٠ رفن ىف ينالدلا ميرح نبكالام جرخ لاق ركذي انل

 ! اك اودصنف ةرهجأ هل لق مضوم ىلا اوهتناف ديدش شطع مهباصأو ايبظ اوداطصاف

 بطحلا يلط ىف اوجرخو هويذ همد يهذ امذ شطعلا نه هءد 3 نوب رشب اولء>و

 «بذالف كلام لحر لخد ىتح اسم لبقأت اءابش مهضعب رئت هئابخ يف كلام نكو
 هيلا رظنف كلام ظةيئماف كدنع عاجشلا ناف ظتيئتسا كالم اي لاتفهرثأ يف لجرلا لبقأو

 ىلا عاجشلا باسناو هنع فكف هتكرت الا كياع تءهزع لجحرال كلل. لاتف ذولي ودو

 لود كلام أكنأو هنفأم

 ماما هب سلو ةسئمأو 7 يراها ون منرحلا قاضوأو
 عاتملا عم اذآ ملا, هي تذاو هج مفدأو

 عاجشلا هب راما م ريسأ اوجني هنع ىبا ملاذف

 عال_آلف ةريجأ هنوضت  ريجتسم مد اوامحتت الو

 عانق مكنيعأ نود ؟نره 4 رمأ ىنع نور ال نافل

 مهب فتوي فتاه اذاف شاملا مهب دتشاو اولحتراف
 ا.عتنا اهموباياطملا اوموسأ ىتح مساأ ءام ال موقلا اهبأ

 ايغللا بهذي ءامو ءاور نيع يشك نعلم لاف ةماث اوادعامت



 اك ظ
 ابرقلا اولماف هنمواياطملا اوساف 5 رك متبصأ ام اذا ىتح

 مهيد اواو مهلبا وعضو اون رشف ليج لصأ ىف ةرارخ نبيع ىف ه 1 م اذاف ةماش اولزنف

 لوتي 0 اشاور رف عضوما كلذ ىلا | 4 اوابقأ مث ظاكع اونأ ىتح

 مس مسنتو ىنم مكحا عادو اذه ةحلاص هلا كزج ينع لام اي

 مورحم فورعم ا مرحب ىلا نأ محا عمري عاطصا فن دهزتال

 مو٠ذم بغلا دعب رفكلاوشاءاه هتيغم مدعي ال ريخلا لعتي نم

 موسقم ركشلا نا تاذ تركش قدر ن٠تبجنأ ىذل' عاجشلا انأ

 قبدصلا ركب ىلأ دإو نم لجر ىميتلا ركب وبأ انثدح ٠ لعأهلاو اهودجي لف نيملا اوبلطف

 يللا هب تنفذ ءابظلا نم اس اموي تدص لاق ليقع ىنب نم الحر 05 هنع هلل ىضر

 لج تيأر له نالف ابأ لوقي افتاه تعمس ليال نم ناك ا لف كانه هتتتوأف ل
 8 هيف تي نك تديبلا برو امآ ل ةذخأ ينل الا قا نأ يبع ى قربخأ ى ءاتيلا

 وحن لبقأت هوعلب ةةعمسف هتئلطأق سثلا ىلا تتح كلذ تمععت الذ هلثم ني

 0-2 باصأو م أ لاق ٠ همازراو للا نينحك مز راو نينح هلو توقلا

 ءادكاو لوش امهدحأ | نينار نع نيل>ر يللا رظن ذا ءاملا ىلع وه انييف ةءرب هيلع ًانكف اذنك

 0 لو امن أ م نا ىق ٍجغ لعب تلكذ رخال لاق جذ اراذع نأك نا

 نب ناس> ىنثدح لهاا نسحلا وبأ ىنثدح» رطخم رف هنعتنششكف اهتحن ةبلجهلوةمربلا
 تعءمسف ىدنع تأيف ليالا جنج ايبظ تاه لاق دايز نب داقر ينثدح ىدسالا ناوزغ

 لو#ي ليلا نم فتهم انتاه

 بيرقكنم ىضوليلب ثبيصأ انتاش نإ الأ يداولا ةحلط ايأ

 بيبد نييداولا ع.بلهب هل انقرف لتخي تاب نءانل ىسحأ
 لم ءابظاا نه قرفلاو هلفسأ لاق يداولا عيله نع هتلأسو لاق اهقلطأ ىأ اهنك كبف لاق

 لعأ هللاو منفلا نم عبطقلا 1 كك 8

 ا ١
 2م



 م22 نوتسلاو يداملا بابلا -2٠

 4« نجال سنالا ةدابع ناب ىف )ا

 وره سوس هت وحو درع رن هت جموع

 نع مهاربإ نءشمعالا نعةيعش انثدح رذمح نب دهم انثدح دمحأ مامالا4 لاق )

 0 نا نم ارثث نودبعي سنالا نم رن ناك 3وعم نا هللا ديع لاق لاق رمعم يأ

 نوغتس نوعدي نيذلا كاوأ يملاعت هللا لزنأو مم داع ءالءه كسمتساو نا نم رغنلا

 نع هدنسإ يقرمبلا هاورو شمالا نع بيعش هاورو ٠ ب رقأ مهمأ ةليسولا مهر ىلل

 تاز' لاق دوعسم نبا نع ةيتع نب هللا دبع نع رخأ رط نمو ناكلا نع نايذس

 مهنودبمي اوناك سنالاو نورنملا لسأت نملا نم ًارتن نودبعب اوناك برعلا نم رفن ىف
 رعأ ىلاعت هللاو ةي الا نوعدي نيذلا كئلوأ تازنف نورعشب ال

 ب سم صج صب

 4-5 ل يد و يناثأ بايلا 1-0

 ( نما ثيدحي ةرك اذملا زاوج ناب يف (
 هاربا نب قحسا ىنأدح ىلعنب 0 انثدح ىشثرقلا دهم نب هللا دبع ( لاق )

 قريخأ لاق يديب زلا نع ما نس هلل دبع انثدح ثراملا نبورمع ىنثدح قيرز نبا

 0 | هلالخ نيرصح نمل اموت لاقدتع هللا ىضر باطلا نب رع نأ سم نب دمم
 ماشلا دب رب ىل نايحاصو انأ تجر نينم ملا ريمأ اب لجر لاف نجلا ثيدح نم ف

 آل تلقق ابادس لخ لاف ةعب 1 كو اندلخ ن كك ار انكردأو ا ةيبظ انرصأف تورو

 فطخيف ةرشع نم رثك أنو قب رطلا هذه يف انئيأر اءرا لانق امايبس ىلخأ ال كرمعل

 00١5 فردعلا ريد هل لاقي اريد انلزن تح نينماوملا ريمأ اب ناك ام ئاهذأف ًاضعب انضعب
 لوي وهو فتي فئاه اذاف انعم يهو

 هعورملا رفانلا لببس اول همبرالا عارسلا بكرلا امبأ اي
 هعنمأ بوذك لوق لقأالو هعسضرالا ففابشعلا نع البم



 نقش
 أن ع اظع ىب ل 5 ليمأ انكر ةرزال طرف هذ نينمؤومل 0 ا تيل لق

 ف 0 ىدح 6 0 قر ا انييضم مث م بارشو ماعط انيلع

 مهنأ نينماوملا ريمأ اب تنقيأف رنس اهم سدل رفق ضرأ اذا هيلا انب ليه ىذلا ناكملا

 فلم فتاه اذاف ريدلا ىىلا ا تافأف نا نم يح

 هقتححلا 2 دعا[ و وحل ا قا هّقث نم اهذخو لحعت أ كايا

 هقرملا ةلكشلاك سد ود 0 هفرشك قرخساو محال لو

 هقد_صم هكا 2 كَ هقب وو سسع ءاملظ نك جرحت

 5 تئارعأف مالسالا ىلا اعدو ربظ دق ملسو هيلعهللا يلح يبنلا اذاف نينماملا ريمأ اي تلقأف

 كار صخش اذاف انل:ةحاح دز رن ىل بحاضو' تجرخ نينماوملاريمأ اي انأو لحب ل

 ٠ دحيأو العأ هللا ٠ دهحأ اي دهحأ ٠ هتوص العأب فتهب لكلا رج زمانمناك اذا ىت>
 نع ثتوص هب اح ا كإذ انعارف ه٠ لمماف هيلو ريما ىلا وعذب ٠ كلحو هلو انانأ لم

 لوشي هراس

 ”لظ ند تاتو هل نا ٠ رمتلا قش ند دعوا اذ كا

 جرد دنع تنك انأو رمع لاق ءتماسأف مالسالاىلا وعدي سو هيلغ هللا ىلص يبنلا اذاف ٠
 دشروه جعبلف صاب هيب هيي كلا كة ٠.مافته فئطذاانل

 ىلا اعدو رهظ دق ل هيلع هللا يىلص يبلا اذاف تاقآف ٠ هللا الا هلا ال لوقي ٠ م

 كيك 1 ىد اهللط ىف تحرك يل اللا تالضأ 5 كناو نب عر لاق» 8 5

 ٠ ىداولا اذه ديس ذوعأ ٠ لوقأ تأشنأ مث اماقع مث ىتاحار تخأف قارعلا قراي

 لوةيوفتهب لالا نم فاه اذاف لمخ يلع ىمأر تعضو مث ىداولا اذه ميظمب ذوعأ
 لاننالا نم تايآ رقا مث لالجلا يذ هللب ذمف الأ
 لاودالا نك نجلا لوه 1: ىلاك الو هليا كعحوو

 - تانفاعزف ثوماناف

 لزطضل مأ كدنعاشرأ لود أم 0 ملا أمم .أ اي

 ىنباجأف

 ةاسنلا ىلا وعدم لسرأ تاريخا ود سا لودر ادع
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 ةالصلابو موصلاب ىمأي تانبلا نع سانلا عزنيو
 هل هأ ىلا هلبا دوع نوضو هل رولغ فتاهلا قيرطاا اذه ريغ نم ةدايز «ربخلا فول

 يبنلاو دجسملا ءاحو ةنيدملا لخدف ىصم ةلأو 7 هيلع هلئا ل ا يلا ى ذملاب ةرمأو

 نم ع نع هنأو فئاطلا لا 0 هيلع هللا ص يبا هريخ و 016 و هيلع هللا يلد

 نجا ةيشام ءايظلا نأ همم باتكلا ع ند عضاو» ف : لخدت ةصقلا هذهو ٠ نجلا نم 4هب

 مالسالا ىلا _نم :الا ءاعد أمممو 0 مكسو 4: هءاع هلل ىلص ى : ءلا رووظب نجلا رابخ م ا اهممو

 قيفوتلا هللا و مد مفدي م ىلع ن 15 ةلالد اهدو٠»

 هس اح رح بج سس

 (« موجنلاب مههمر و ممتمءامسلاةسارحو لسوهيلع هللا ىلصيبنلا ثعبع نجارابخإ ناد ىف)

 2 هءاعىسيع لبق تاومسلا نرتع نكت دليا 3 اهريغوركب بأن ب ريبزلا ك2

 إسو هيلع هللا ىلص دمع دلو امذ تاوعم ثالز نع بجح مالسلا هيلع ثعب و دلو املف

 موجنلاب فذتلا رثك نيح شي رق تلاقو ٠ موجنلاب نيطايشلا تفذقو اهلك امنع بجح

 مايق نآ دنق هب ىمر دق ناك ناف قورعلا ىلا اورظنا ةعيبر نب ةبتع لاتق ةعاسلا تماق

 موجنلاب فذقلا رظ نيح نيطاشلا هب 'تب 2 أم قسسأ نبا .؟ةو ه.الف اللي ةعادلا

 ا ىذإ ذاوىل وسلا لاق ٠ ةهمشال عطقأو ةححال رواغأ كلذ نوكلو ىحولاب س لي الئل

 مهم 8 ةيلهادلا ن 07 ءامدتتلا رامشأ ف 0 كلذو ادق ناك موجنلب فذقلا نكلو

 . ىمرلا اودصو دقو يلهاج مراكو مزاخ ىلا نب رمل و رج> نب سوأو عرخلا نب فوع

 رك ذو ٠ نإا ةروض ريسن” ىف ةببتق نبا لكشم ىف ةروك ذم كالذ يف ممايبأو موجنااب

 ناكأ موجنلاب ىمرلا اذه نع لئس هنأ باهش نبا نع رمعم نع هريسفت يف قازرلا دبع
 ا انأو ةناحبس هلوق قو ٠ ددشو ظلغ 0 ءاحلل هنكلو ممأ لاق ةيلهاجلا ىف

 هنم ناك دق هنأ يلع ل تسرح لقي موا شو ًاديدش اسرح تئام اهان دجوف ءامسلا

 أ مسحت كالذو ايبشو ديد اسرح ثم سو هيلع هللا ىلد يبنلا ث ثعب اما يش



 مفدي الف نءاك موبلا دجو' ناو ماعقأ ةجحلاو نيبأ ةيآلا نوكنلو مهطيلختو نيطايشلا

 ناك ديدشنلاو ظافتلا كلذ ناف 0 رتسا نع ناطيشلا درط نه هلل ربخأ اع كلذ

 رودنلا يلع مدوخو ليادب ةريسلاب عب م.سأاقارتسا ن* ىنغ 70 تف مث ةوبن 1 نهر

 نابكلا نع مسو هياع هللا ىلص هللا 00 لس هغي دقو داليلا ضل 1 3 :مزالا نب قو

 نع ةماكلا كانت لاف اولق اك نوكنف ةءاكلابنوملكتب مهما ليقف ؟ىشب اوسيل لاتق
 يوري وةيذك ةئامنم رثك أ امف طلخيفةجاجزلا رقديلو نذأ ىفاهرتيف ىنملا اهاظنحيق ملا
 ىليبسلا لاق ٠ لئالدلا ىف تباث نب 0 اكو ةياورلا هذ 0 لادلاب ةداجالا رق

 ىئعمو ةروراقلا ر 4 : م هلو نذأ ف 0 أهرقيف جعم .دصاأ ق3 0ك كر يازاب ةحاحإلاو

 زجارلا لاق اهغرفيو اهمصي اهرقي
 اهد_ةف كب هرأذ رقم سإ أم اهدعب ىذأف نغ 2 اي

 نا نع مالس نبا رجس فو هياغ امص اذا 1 ند 01 هيلع رق لش دنرد نبا لاقو

 نسحلا نعو هلت الو تاضااق م قر#و 6 :آلا بابشاا يمر اذا لاق سا. 6ع

 هنأ ةداتق ىأ ن ع ضب ماد نايس ىو ٠ نيعلا ةفرط نم عرج ف لاق

 نسحلا لأ 7 هنأ صنح ن .٠ ًاضأ همثو عراصبأ ةوعل اللات م يمرف موق م ناك

 مل وأ ىلاعت لاقو نيطايشال اموجر اهالمجي لاق ثلا لق لاق تك تلا عيتيأ
 ٠ ىرعصل هنعيت ال هيلا رظنن ١ اذا | ل فيك لاق ضرالاو تاومسلا توكلمفف 5 اورظ 3

 دلوب أ مظع ثتوع لوقت هانيأر اذا 5 -- فو سابع نبا ثيدح قاحسا نباركذو

 نع لجر فراخ لاق ضايع ص هل ديع نأ هظفاو 1 0-2-5 قى 5 ثيدحلاو مع

 ىلد ي لا دنع سوا> 3 أذ مما :أراصنالا نه حو 0 هللا ىلص هللا كوصو تالا

 نولو# 3 أم هوا علا لص تلاد ل لاق رانك هاف 0 يمرذا ع هيلع هللا

 0 لجر ةليآلا لأ*و لوقت 55 أ وزو ا 2 اذه لثع يمر اذا ةياهأ لا 2

 الو دحأ توم اهب يمرب ال اهناف )0 هيلع هّللا ىلع هللا لوسر لاق مظع لجر تاموأ

 3 تاوءساالهأ ح. دن م نتوللا ةلح حرس ارمأ ىضق أذأ هسا كرات انبو نأ .كلو هناي :

 ا هل نولي نذل لوقي مث ا اندلا ءاهسلا هذه لحأ معوبسلاا غايب 2 يح مولي نبذلا

 ّ ا املا لدأ ض ١. ربحت سلف لق اذ اءمهمو ربخيف 3 0 لاق اذ ام شرعا ل



 ف نوهربو 0 ىلا ن وفدقيف او 0 فاشن اند ءامسلا هذه ل غلبي

 ع ىلع لبلد اره فو ن نودي ف هك مش لَو فدشي مونكلو قى وبف 44جو ىلع 4ب اكاح

 هيلغ هللا ىلص هللا لوسر ثمععب ذا هنكلو ادق ناك ذق مودجأ ا فذقلا نأ ن :.ه هانمدق

 01 ف هلوقو اهشو اديذش اسرخ ءامبلا تئلمو ىرهزلا لاق 5 ددشو ظاغ سو
 للعم ويلا هلوق لدن ةناهك الفمويلا ةنابكلا تعاتنا دقو قاحسا نبا ةياور نم ثيدحلا

 نيطايشلا كردت 5 4 ا.قلأ 01 0 7 هلا 1 هأئ 0 نيا كذ 0 04

 1 هارب 5 | م 5 قهنورب امع مهم ريخوشهأكا سن ل 1 1 نط 31 نعم

 اصرخم ناك نركبس امب اوربخأ ناو كالذ و وأ ىنخ ناكم ىف ةيبخو قراس ةقرسك
 0 4 ٠

 هب ملك ام وه هيف نوبيصي يذلا ليلقلا كلذو اريثك نوئطخيو البلق نوبيصيف انظنو

 ةماكلا ىلا نونيضيف موجنلاب نودرطيف ىراخبلا ثيدح ىف اك نانعلا يف ةكالملا

 هددلالوأ نا ىذو» ٠ مدقتملا ثيدحلا ىف ىفإسوهيلعهللا لملاك ةيذك ةنام نمرثك أةذحاولا

 .هل لاقي مهم لجر ىلا اًواج مهأو فريق فذتأل امب ىمر نيح موجنلاب يمرال عزف

 اولاتف انأر اهرثكأو 10 هدأ ناكو جالع ىف 1 ةيمأ نس ورم
 . رن ملأ ورم اي هل

 مولا ماعم تناك ناف اورظلاف ىلد ل ا موحنلا هده فذقلا نع ءاهسلا ف ثدد ام

 ى سانلا 0 ل ءاتشلاو 0 هلأ قمع اونالا اهم | . ف رعلاو ردع 7 ربلا 5 أم يد#م ىقلا

 تتناك ناو اهف ه١ يذلا قالا 5” يلع هلو ووف ام ىهرب ىلإ ف مكادم

 ربلا د نأ يورو 0 0 ادهم لا هل دارأ نا ني ها ضو اهريغ اوي

 ث#قحر (_هو هلع هللا يلص ىبنل تع | لاق ىبعشلا 0 ءكوس دواد ىلأ قا ٍرط نه

 سانلا نا اولاقو ين#ثلا ورمع 0 ليلا 5 اونأو ُ 5 لبق م مجرت ََن م نيطايشلا

 ناكو ىل ١ لاف موجع لا ىف ان 0 مهماعنأ أودسو مهيقر اوقتعأو | وعزف دق

 ناو سانلا ءانف دنع ىهف فرعأ ىتلا موجنلا تناك ناف اورظناو اواجهنال ىمعأ الجر

 ثدح نم اذه اولاتف فرءنال مو يع اذاف اورظنف ثدح نم ىبف فرءنال تناك

 سو هياع هللا يىلص يباب اوءرعس ىد أوما ف

 لاش ب ىفب نم لجر نغع ةباديعلا اك ىف يل رثعلا رةعجو ا يور لصف ُر



 ا --- 0
 ا :ءثك ذف سو هيلع هللا ىلص هللا لوو ترحل طولا ١ ىمحل هل

 مهعنمو نيطايشلارجز و ءامسلا ةسارح فرع نم .٠ لوا: نحت ىأو ثنا ىنابت اتق ةناركلا

 ن. رطخ هل لاي انل نهاك ىلا انعمتجا انا كالذو موجعنا| فذ دنع عمسلا قارتسا نم

 انلتف 0 عأ نم ناكو ةنس نوناهؤ:ةئنبا نام هيلع كلتا دق اريك اخيش نك كلام

 اهميقاع ءوس انيشخو اط انعزف دق اناف امم يري َّق || موجنلا ءله نم لع كدنع له رطخأي

 ريدا مكربخأ رحسلا ىلا اودوع لاه
 و.

 « رذحوأ نم ال وأ ررض مأ ريدخأ

 صخاش هيمدق يلع ملف وه اذاف هانيتا رحسلا هجوردغ نم ناك الذ انموب هنع انفرصنافلاق
 نم هيلع مهن ضتئاف انكسماف اوكسعا ايلا ًامواذ رادخابراطخلاو هاني انف ةينيعب ءامسلا ىف

 هتوص اءفار نهاكلا مخ رصو ءامسلا

 «انعول جاع هيانع 2 اش ةلاسا ةاحا

 هلاباب هلبلب هلاحام هليواي هبابش هقرحا
 هلاودأتريغو .  هليخ تدصع كهلاح ذراع

 لاقو اليوط كما مث
 نايلاو قل ١ را تاطغ را 7 ْ

 ناديا :نءوملا دللاو 7 ناكر الاوةتكلا تسمم

 ناطلس ىذ فكي يىفاث نانا ةاع عمسلا عئم دق

 نازقلاو ليزاتلاب ثعد ناذلا مظع ثءبم لجأ نم

 ناثوالا ةدابع هب لطي نارتلا لضافو ىدهلاب و

 لاقف كموقل ىرث اذاف امظع ارما رك ذل كنارطخاي كو هل انلقف
 نال ىف ريخ اوعي نا ٠ ىتتلا را ان تت قرا
 سجلا راد 8 ىف ثعبي سمشلا عاعش لثم هناحرب
 سبإألا ريغ ليزتتاا مح# ش

 قالو شيط همكح ىفاما شيرق نمل هنا شيعلاو ةايملاو لاف وه نمو رطخاي هل اناتف

 نه انا نبب هل انلقذ شيا لاو ناشف لا نم شج ىأو شاج ىنوك شبه هقاخا
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 7 نرء مئاد لن نمل هن !مئاحالاو نك رلاو مئاعألا ىذ تيبلاو لاف وه شي رق يأ

 قربخأ ثايبلا وه اذه لاق مث ملاظ لك لتقو محالملاب ثعبي مراك ارشعم

 تكس ”مريشا نجا نع عطقنأو ربظو قحلا 0 ًاهنلالق مئ 3 نالا سيئر ةب

 هياع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا الا هلا ال لاتف ةثالثث دعب الا قافأ اف هيلع ىمغأو

 ال1 ءاصإ هناصأ هلوق ءدحو ةمآ ةمايقلا موب ثععبيل هنراوةوبل لثم نع قطن دقا سو

 01 هلو قو بصو عج هباصو هباصا ىنعملاو ةر رسل وأو ص ه لدب ىهو ةزيطاركب

 نك نا لءتحم ليهسلا لق شبا لاو ناطخ ن 7 ند مس ال راصنالا م ناطخ للا

 ىنب وناطيشلا ىنب ناديردنبا ورك ذ( تاق زؤشا ىلا نويسني نينماوملا نا نم َةليق

 راصنالا ءاناح مهو شيقأ ىف شا الآب دارأ هبسحاو ىليهسلا لاق مث نبا نه ناتايبق شبا

 شقا ىنب رك ذ عقو دقو اذه لثم برعلأ لعفت دقو افرح مسالا نم فذ نجلا نه

 ةصق ىف شيئا ىبو ناطيشلا ىنبرك ذ د عقو دقو تلق ]ل ةعببلا ثريدح يف ةريسلا ىف

 ىلص يبنلا ند نآرقلا اومعم نيذلا نإا ىمأ يف اهمرك ذ دقو نجلا ن ن٠ نايح اههماو

 اهرا 7 الواولا زمهف واولابمواحالا دارأ نوكي نا ز ربتاحالاو 0 سو هياع هللا
 مولا و مزعن أم دأ ارأ هن اك ذركلا ىفءاملا وهو 6 م أو ماوحأ عج < مواخألاو

 ىلع موحن ' ىتلا ريطلا اهب ديرب نأز وجيو مزمزءام دارا هن اكفمأملا كرت ةريك لب ااضرأ
 نب ا ىورو ٠ ملعأ لاو لعافا لع ءاوف دعب رابصف ظفللا باقو ماوللا ىنعو نوكيف ٠ ءاملا

 اذه قاجسا نا ريغ يورو براق نب داوس عم هتصقو باطما نرعخردح قاحسا

 لاتف داوس بضغف داوساب كتاهك تلعفام لاف 1[ حزام رمع ناورمع نع ربما

 سمأب ىنريعتفأ تاتا لكأو مانصالا ةدابع نم اذه نم رش ىلع تنأو انأ تنك دق

 كو :مهخا يراخب /| داو 2 تك لاو 7 رد مهللا لمح رم لاف 4م تن دق

 نار 2 ردح اداوم نأ يو ةئسدح ةدايز ثيدخما ق ىور دقو فالتخا ظاؤلالا

 عمنا داوساب م هل لاقف ناظت ءأأو متنلا نيب اياك ا تأ لاوتم لا ثا هءاح 4 ار

 3 5 سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ثعب لق ٠ لقعل ت تأ 9 لمءاو » ٠ يتئاقم

 تانأ ةثالث لاي تال !انم ةليآأ لك ىف هدشنأو هتدابعو هللاىلا وعدي بلاغ نبا

 ةناتفع اهتفاقو دحاو
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 ةثلاثلا ىفو

 امالطن و نجلل تِجع

 ىدملا ىغبل 5 ىلا يوه

 مشاه نم ةوعصلا ىلا حرا

 اب_سالب ا و نحال تدصحجحع

 ىدبلا يغت ةكم ىلا ىوجت
 مشاع نم ةونصلا يا لحراف

 اهراغنتو نجلل ثتثحع

 يدا يغب ةكم ىلا ىوهم

 2 اعد نقال ل

 ١ ا نجلا قداصام

 اهانذأك اهامادق نسل

 7 7 1 رهاط .ام

 اهراوك أب سيلا اعدشو

 اهرافكك نملا نم'وماه 5

 امانذأكح اهاءادق سبا

 مل نآرقلا تأرق ذم لاقف نآلا كثر ك ا: له رمع هل لاق ريكا ماه 1

 ىلع م دق دا داوس رعسش را ثفقَو نجلا نم لحو زع هللا 0 ا منو ىنتاي

 عا لال ثالث هيلا هيئر نجلا نم ناك ام هدشنأو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هلوقرك ذو
 ةدقرو ءده دعب يم ا

 هال لك كرت لال ثالث
 ترمشو رازالا لايذأ تعفرف

 هريغ 'ىش ال هلل أ 00 ثأف

 ةليسو نيلسرملا ىندأ كناوت

 انبر ىحو نم كيتأي اع انرف
 ةعاتش وذ ال موب اعيش ىل نكو

 اي تحاذأ ىل لاقو هذجاون تدب ىت> و هيلع هلا ىلص ىنلا كحضنف

 بساسلا ل ود>هانحولا سمرعلا ىل

 بئاغ لك يلع نو كناو

 يبناوذلا بيش تنج ام ناكناو

 براق 51 داوس نع التف نغع

 لاقو يل ىل داوس

 انثدح ناهمع نب ورمع انثدح مولا نب دمحم صوحالا وبأ انثدح ىشثرتلا دهم نب ركب ونأ

 ينادح ىرعهؤلا زب زعلا ديع نب هللا دبع انتدح رايد 500- نب ديعس نب ناهءوبأ

 (مكاأاا/)
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 ١ سبوع ج حوا.

 سابع نع ىملسلا سنأ نب نة-رلا دبع نع بابش نبا نع زب زعلا دبع نب دمحم ىخأ
 ذا راها فرص حاقل َىق و ناك هنأ 2س -- ب سابغ مالسا ناك لاق سادرمص ئءا

 نأ زن ملأ سابع اي يل لاتق لاق نبالا لثم بايث هيلع بك ار اهملع ءاضيب ةماعن تءلظ
 يذلانأو اهسالحا تعضو ليخللا نأو اهسافنأ تعرج نللا نأو اهسارحا تب ءامسلا

 ابوءرم تجر لاق قوصتلا ةفانلا بحاص ءاثالثلا ةليا نينثالا موب ىوقتلاو ربلاب لزن

 هفو> نه مكنو هذيعل أ نك رامغلا يعدي ال ا كح يح تع“أو تار ينعاردق

 سابعأي «ةوج نم 2-4 .هعب حاس اذاف هتلم 0 تشو هلو-ام ثسنكف هيلغتلخدف

 ددتنملا لغأ زافو راهغلا ياله 6 نم لئاقال :

 2 ىنلا ىلا ةالصاإ لبق ةره ل ناكو رامذلا ك <

 ىدتمم شإ رقنممرم ن ئيا دعع ىدهلاو ةوبنلاب ا ىذلا كاذ

 لاق ريما مهتربخأو ةصقنأ ملع ثصصنف ىموف تح ىح أب وعر ه تدر ل 8

 | 0 او هيلع هلل لص هللا لوسر ىلا ةنرا> ىنب نم ىموق نم ةثاكالث ىف تجرخ

 تلمأو كتآقذب رسف ةبعملا ةيلع كت كويالخإ نأك نك سايع أ لاق مث "5 م

 دبع نب  ملس يتثدح ىرهولا ثيللا نب مئاح انثدح ىشرتلا ركب وبأ لو ىموقو انأ
 رمح هيبأ نع 3 زعلا كيع نادك هريع ٠ نع نارمع نب زب زعلا دع ينأ ىف :٠ لح 2 رهزلا زب زعلا

 يلع نجلا كسه سو هلع هللا ص هلل لوسر دل'و | لاق فروع نب نمر داع نبا

 18 ىذلا لبجلا لعد سي ىأ

 دحاو سانا نم ىثنا تداوالو 2 سانلا ٠ نم 5 ثنأ الل مدا

 هدام لئابقلا مول ةيأ# رخفم تاذ ةيرهز تذلو 5

 هدلاو م 0 مركاف ادمحأ لئابتلا ريخ تداو دف

 سيبق ىلأ ىلع يذلا لاقو
 ىكمم لقعب رمألا اوزيمو اوطاغت 3 ءاحطملا قكاس ان

 ىدبلا دنعو رهالا رباغ يف رس نم ةرهز يب نا

 ققن نموأ سائلا ىف يضم نميف نأ اوناوف مت ةدحاو

 يق: يبلا لبس اهمدنح أباثم مك ريغ نع ةدحاو
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 ينأ طق 'ىشل لوقي رمع تعمم ام لاق رمع نب هللا دبع نعدحبحص يف يراخبلا ىورو
 لع أطخأ دقل لاق لبمج لجر هب رم ذا سلاج رمع انني. نظي اي ناكل اذ 21
 دقل رمع هل لاق هل ىعدف لجرلاب ىلع ..منهاك ناكدتل وأ ةيلهاللا ىف هنيد ىلعاذه ناوأ
 مويلاك تيأر ام لانف مهنهاك تنك دقلوأ ةيهاجلا ىف كنيد ىلعكناوأ ىنظ أطخأ
 ةياهاجلا ىف مهنعاك تنك لاق ىنتربخأ ام الا كيلع مز مزعأ ف ناف لاق 1م لجرهب لبقتسا
 تلاتفعزفلا امف :فرعأ ىنأ» ءاحامون قوس ىف انأ أذنب لقت تنام لاق

 اهسالبا دعب اهعأيو 2 اهسالباو نجلا ىلا ارنملأ

 « اهسالحاو صالقلاب اهتوطو «

 00 رف هع لا لجر ءاج ذا مهنا دنع مت انأ اني قدص رمع لاق

 لوقي ٠ ٠ جيصإ لجر ٠ حجت رمأ ٠ 0 لود هناا م د اخراص طق ملا

 حيلجاي يد ءارو ام !عأ يتح يتح حربأ ال ت تاقف موقلا بموق ٠ هللأ هيلا هلا ال

 مئاذهءارو ام ٍلعأ ىتح حربأ ال تلق» هللا الا هلا اللوتب ٠ جيصإ لجر ٠ حجت رخأ

 لق نأ تبشن اف هللا هلا ال لوقي ٠ حمصي لجر ٠ حبجت رمأ ٠ حيلج اي ٠ يدان
 نم خرسصي خراصلا عمس هسنن رمع نأ مهوب ةياورلا هذه رهظ ىقيمبلا لاق *يبن اذه

 لدن تاياورلا رئاسو همالساىف رمع نع ةيأور ىف خم يرص وه كاذكو حبذ ىذلا لجعلا .

 مامالا يور دقو ٠ مل اعأ هللاو م هتيانر نع كذب ربخأ ن .هاكلا اذه نا ىلع

 نبا هل لأقتي سدو ر 5 ءاهاذطلا كردا 22 لاق دهاج نع دمحأ

 يصف لوف ٌيرذ لاب هابفوج نم ثعمسف 0 انإ لآل قوسا تنك لاق ىسع

 سو هيلع هللا ىلص يبن انذجوف ةكمانمدتق لاق « هللا الا هلآ ال نا ٠ حيصإ لجر *
 هدنسإ ىقومبلا لإ ىودو ديج دانساب بي رغ ثيدحدمحأ نب هللا دبع لاق ةكمع جرخ دق

 ءادال مانصالا ندس ناكو لئاعش يعدن ةيرقب نامع ضراب ناك هناو ىناطلا نزام ةصق

 تءودسف ةحيبذلا ىمو ةريتع ع تاذد ترت.ف نزام لاف رجان هل لاقي مص هل ناكو

 اذه ٠ ٠ لهي الأب عمسأ ٠ القا ىلالبقا ٠ نزاعاي٠ نزاماي لوي متصلا نم اتوص

 لدنجلاب اهدوقو ٠ 1 ران رح نع ٠ لدعت ىك هب نمآف ٠ لزنم قدي ءاج» لسرع ين
 اتوص تعسف ىرخأ ةريتع مايأ دعب ترتع مث بجما اذه نا هللاو تاتف نزام لاق ٠



 انهن

 رضم يأ ثعل ٠ رش نطبو ٠ ريح روظ٠ رسن عممعتا نزاماي لوي وهو لوالا نب ذم

 هللاو تاتفْنِزام لاق ٠ رّقس رح نم مسن ٠ رجح نم انبحت عدف ه ربك الا هللا نيدب ٠

 ريا ام اناتف زادحلا لحأ 0س ل جر انيلعرمدقو 2 دارب ريع هناو بحعل اذه نا

 تاقف لاق دحأ هل لاش هللا يعاد اريح ءاثأ نأ لودي ةمامنم لجر 3 لاق كءارو

 قاحار تددشو ٠ اذاذح هرسكف ٠ م نا ترف :كرمعت ام ا هللاو ار

 ثدساف مالسالا يملأ حرش لسو هيلع هللا ىلص هلل لودر كلا يت > تاحرو

 لوفأ تأشناو

 الز دكش (تيطاا ا ناكو اذاذجا رجا ترك
 لاب ىلع ىنم هنبد نكي لو انلالضنم ناده ىمش اهلاب

 ىلا رجان يبر لاق نأ ىلا هتوخاو ارمع نغاب اك اراب

 بطلاب ماوهثورما ىنا هللا لوسراي تلفق نزام لاق ةماطخ ىنب هتوخاوو رمعإ ىنعإ
 ىرارذلا نازهأو لاومالا نيهذاف نو:سلا انيلع تحلاف ءاسنلا نم كولهلاب و رد! برشو

 ادلو ىل بهم و ايلاب ىنبتأي و د ىنغ بهذين ا هللا م 4 يل سبلو لاجرلاو

 هل لالخلا ماراابو ٠ نارقلا ةءارق برطلاب هلدبأ عيللا سو هيلع هللا ليف لا لاق

 نيم لاق-٠ 17 هل بهو ٠ ايحلاب هتأو ٠ جرفلا ةفع رهعلابو ٠ هيف مث الابر رخلاب و
 نايحىل بهوو رئأرح عب را ة صورو ناغ نسخاو دحأ تنك اك ىنع هللا بهذاف

 تأشناونزامنا|

 ى جرعلاىلا ناغ نمفاينلا بوجي 2 ىتبطم ثنح هللا .لوسر كيلا
 مصل يملا عجراف ىلر ل 0 يصخلاءىطو نه ريخاي ىل عفشنل
 ىجرس مهجرسالو ىلأر مهيأرالف مهنيدشا ىف تنلاخرشعم ىلا

 جهلا مسجلا نذ يتح ىلايح  اهاومرملاو كسلا | راةتو
 ىجرف ىل نصحو اناصحا رهعلابو ا ةوخرحلاب ىادبف
 ىجح أم هّللو يموص أم هّللذ يقباو د ىف يع تحبصاف

 نا تانف ىناجهف مهرعاش اورمأو ينوءةشو 0 يموق ىلا تعجر الف نزام لآ
 لوفأ تأشناو مهنكرتف يببشنوجهاااف موجع
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 نأل انموقاي مدع انمتشو 2 هنقاذمرم اندنع كحدتش
 نطف انبيع يف ادبأ كلكو مبئاعمتثب نا رهدلا بشنيال
 نسل انمتش ىف غلبم انب رح َّق مرعاشو 6 مدتم انرعاش

 نحالاوءاضغيلا عرودص فو 0 ند ءاعر ودصلاىئفام

 جاو

 مولاف هيئأبال وهف هيف دي ادم ىناباف اعضوم ل هموق نع ىحنت ل انزام نا ىورو

 صرنلا نم ىفاعي نا داكيفهلبيجتسا الا ىنعي هماظ نم ىلع اقع وعدي مث اثالث هيف دبعتي

 اولاقف ممرومابمبقلا ت ا ومدل موقلا نا مَ * نزام لاق ا ءاأ ل أصربم ى ا دحسملاو

 اذاف هنع كانيهفارمأ كيلع انزع مع نبا اي اولاتف'ةميظع ةنثاط ىل ءاذهب عنصل نا انيسعأم

 ىنعم ف ىوردقو٠ مباك“ 0 اوماساف ميم تعجرف اذعم عجرا كوكرات نحنف تب

 ماصعاي ٠ مصلا فوج نم عمسأمف ةلح نو رع ثيدح اهم ةريثك 0 نزام ثيدح

 قراطاي مارح نب دنه ىنإ ن مقراط ثيدح اسمو٠ ٠ مانصالا 0 هدو مالسالا ءاد ٠ ماصعأب

 بابذ نا امو هينر هب نيخأ اف ةثشقو ثيدح أهممو ٠ قداصلا ىب ىلا ثعل قراظاينءا

 + تاكل د كس 6 بادسلإ بجعلا عمسا ٠ بابذاي تا لاتفثراحلا نبا

 روعل انيخأ قازرلا كينغ لاقو» هاواصةتسا لواعي م ىؤذ ريغو ٠ باومال كعب وخد

 لمهأ ن «رم ةأ ا نا ةزيدملا مدق ربح لوأ 0 نيسحلا ن ىلع ىنربخأ ىرهإلا نع

 كالآم 0 اهرادح ىلع عقوف 7 اهءاخ نط | نم عبات ط ناك ة ةملعف ىعدت برب

 ناكف نجح ند نم ايعلأت و نع ةأر )0 كملت ثتادُدك انؤلا مرج يأ ثعلب هل 1 لاقف لخدنال

 ه لحل 95 قوروه سو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر نع ةنيدملاب ثدح ربخ لول

 لأ ند ءأرغإ نا 0 هيلع هللا يلد يب لأ نع ةنيدملا مدق ربخ وأ لاف رباج نع

 لزاما تااقث اهراد طناح يل عقو ىّتح رئاط ةرود ىفء ءاذ عبات اه ناك ةئنإ دملا

 قفوملاهللاو٠ انؤلا انيلع مرو رارقلا نم 0 ي' ١ كمي ثعل 4 ال لاق انريختو كربخت

 سس“ زواج ني ل ل سة حس

 كل



 ١.' مو هيلعالا ىلص ى ىلا لوزن 0

 ١ 4 ةنيدلاب ة 6 ردطا سح كيعم مأ ة هي

 لوسر جر + 1 تلاق اهما ركب ىلأ ثنب ءامسا نع تثدح قاحسا نبا ( لاق )
 ىلأباب 3 اومقوف كلجو وأ مهعف شن ر و نم وم انا و لو ةياع هللا ىلص هللا

 ىنأ نبا هللاو يردأ أ ال تلق تلاق ركب ىلأ تنباي كوبأ نبا اولاتق مهمل 00
 علاق ىرق امم اهم 0 ةمطل يدخ اطلق اثيخ اشحاف ناكو هدد ليجوبأ عفر . كلااق

 لبقأ حسو هياع هللا ىلص هللا لودر هجو نبأ أ ىردنال لااثالث انثكف ا

 011 سانا ناو برعلا ءانغ رعش نم تاياب ىنتي ةكم لفسأ نه نما نم لجر

 لوي وهز هك لغسأ ن جر ىق ىو هنو و هتوص نوعمسل

 دبعم مأ ىتميخ الح نيةيفر 2 هئازج ريخسانلابر هللا ىزج
 دمحم قفر يدم نم جلفاف الحرت مث ربلاب الزن اه

 داصرع نينهاودلل مو مهمات ناك. نت نمل

 ىلا هيلو ناو لو هيلع ل هللا يلد هللا لوسر هجو ثررح انماع هلوق انمعم الفءاعمأ تلق

 ةعقلا ةبيق نبا ىورو اذه يلع ء قاحدا نبا نع تاور يماشع نإ دزب م5 ةنيدملا

 هلوق اهنم ةدايز | امفو ااافلأ حرش رمعتب ةفاتخم ظاؤلاب

 دد'ودو يراممال لامأ نه هب ع ا يوزام يهفلا

 يبشت ةاشلا اولأست نا مناف ١ ماناو !مناش نع مكتخا اوس

 دب :«ةاشلاةرص اي رس هيلع كثيلح:» لئاح ةاشب اهاعد

 دروم مل ردصم ىف اهذدرب يللال ام.دل ادهر اهرداغف

 هبيبح لاق ةكمب هب فت امو ىنجلا رعش هغلب ال تباث نب نانتتع نأ ىوربو
 ىدتغإ ومملاى :رمسإ نم صدقو مه منع باغ م و5 باخ دقل

 دد- رونب موق ىلع لحو مهوتع تاضف موق نع لغو



 و١

 دتيه لك هبداه مدن ايع- -اورعم موقلالض ىو: لهو

 دعسأب مملع ثتاح ىده باكر 220بركب لهأ يلع هئنم تلزن ذقل

 دحسم لك ىف هللا تاك ولتيو هلو سانلا يرب الام ىرب يب

 دغلا يحض ىفوأ أمويلا ىفابتيدصتق باغ ةلاقم مول ىف لاق ناو
 مم 0

 لاعسلا هوززا لع سف ند هم .دجوصل هل كاع د 5 نمل

 يهو دبعم مأ ىلا اولسرا نجلا نم فئاطا تعمس لل اشيرق نا هتياور ىف سنوب دازو

 1[ نولوقت ام ىردا ل كل «رااتؤ اذك هتيا> نع يذلا دهم كل ره لهاولاتف أممي

 هالومو 5 و م هيلع هللا يلد لا 1 ةعلرا اوناكو رتل أ 0 بلااح ىنفداص

 َِظ أ هنأحم الو ا كاذذا نكي لو مهليلد يئ كا طق ران ةلطعو ةريبف نب رهاع

 تاب كيعم 1 ألاف ماه نبأ مف ثائر لا دلل ع أيمسا ل ىم مأو كلذ 5

 1 هللا لوسر ةايح ىف قون ءعما فرعا 0 ولأ اهحوزو 0 1 ءأ 2--

 2 ةيلتق نبا وك ذو 0 00 كيعم مأ ل ناكو ة ةياور هأ نبلاقيو م مرسو هلع هللا

 1 انيل اويلطف نيلسم نيلم رم مول تاكو 24 مال لاق سو هيلع هللا يبص هللا لوسو

 اطأسف منقلا نع دهجلا اهنلخ ميلا رسمك ىف ة دي اذ قامدع اودجيإف هنو رتشب
 1 1 كاف | لع نأ يلن ين ذأتأ لاف كلذ نع يح ٍش كلاثقف نبا ع نم هاهم لع

 ترذدو تحافتف ايف 0 ابلقتعاف ةاشلاب يد : !ملحأف اح م ثنا رو يعأو

 9 ور يد مولا قسو اني ه 0 مى > م هيف ا طد را ضب رب ءأز رب اعدو ترتجاو

 او.هذو اهدنعةاشلاو هرداغ مث ّ لم دعب اللعاوب رشف ىرخأ 5 هر* هش باح 3 * صرخ برش

 بزاع ةاثلاو اذه كلل ىلا ديعم مأاي اذهام لاق نبآلا ا املذ اثاغ ناكو ديعمو أ ءاجو

 كيعم مأاي هييصرلاةف كرايم لجر 35 رع هنأ ايلا هللاو اي تأ ةؤثبلاب بولحالو لا .-

 مبان نوخراوب اوناك دعم م الانا خا ثيدح فدرور ييتقلا هركذ اهب هتفصوف

 1 كراملا لجرلا اني نأ 1 تو تك انأمذ نوأو#ي كأن 3 لجزأا 2 هلووسإو

 هل نبا امموهللا ا 3 كلذدع ةزيدملا ا 7 هخم مأ نا 9 كرامملا لجرلا ان ءادام دعب

 ماكي وعو سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر دجسم 1 ةنيدملا ىف رف ىعسلا غاب دق ريغد

 9. كلا ف كرابما لجرلا مولا تأر يبا هامأ اب لاقو دثشل همأ ل قلطناف ربنملا ىلغ ضان



١ 

 ,مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وه ىنبأي كمي و هل ٠ ىبعكلا شيبح نب ماشه ىورو

 مأ مدأتل ام و سو هيلع هللا ىلع هللا لودر اماح ىقلا ىنءإ 0 كلت تمأر انأ لاق

 رعأ هّللاو ءاملا ىثذ ١ لا ابمرص عي كيعم

 - وس ح> ت4 4----

 مد نوتدلاو مالنا بانا هع

 6 نيدسلا مالساب نجلا رابخيإ نايب ىف )
 ديلا دبع 000 ماشه نع يأ ىنثدح دم نب هللا دبعركب وبأ (لاق )

 00 رق تعم" لاقهدج نع هيب 1 نءريبج نب يسع ىأ نب دمحم نب ىسع ىلأ نا

 سلق يأ ىلع حيصإ

 ٠ ناانع فالخ يشي ال ةكع دمحم حبصي نادعسلا م ناف :

 دعسو ةانم ديز نب دعسو ركب نب دعش#»وعسلا نه شي رق فارشأو نايتس وبأ لاقف

 نس يأ ىلع هتوص 6 ةيناثلا ةليللا ىف ناك املذ ةعاضق نأ

 فراطغلا نيجر زاخا دعس دعس ايو را تاع 5 كف ه1 0-0

 فئافر تاذ سودرنلا ىف هللا ىلع اينو يدهلا ىعاد اعدد اببجأ

 0| ]ذو ربلا دبع نن رع وأ هك ذو ةذاعم نن دعسو ةذاع نيدعس اذه اؤلاقق لاق

 لاق ىسيع ىلأ نب دجلا دبع نب دمم نب ماه ينثدح ماشه نب سارا انثدح ركب

 لوقي فتاه لبللا ضعب ىف ةنيدملاب مع

 ةدابع نب دعس اوريسي ر غلا جرزإعا ىنب ىف نياك ريخ

 كدا لآ كاع ايلاف " ريلتا دعا اعد ذا" نامل

 هدابش كرملا اهات مث اميج نييذبم اشاع مث

 مدا
 مب نو:سلاو سداسلا بايلأ تو

 (ردب ةصقب نجلا رابخرا ناوب يف
 ' نما نم فتاه رمردب ىلا تبجون نيح ًاشيرق نا لئالدلا يف تباث نب مق رك ذ
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 هصخش ىر والو توص كا دشن وهو يقل هب . عقوأ يذلا مويا ىف ةكم ىلع

 ارصيقو ىرسك نك راهتم ضقنيس  ةعبقو 1 نونا رانا

 امسح بئارتلا نب رضضإ رئارح تزربأو ىذل نم الاجر تدابا
 اريحنو ىدملا دصت نعداحدتتل دهم ودع ىنشا نه حواف

 مهاربا نيد يلع مسهنا نومعزب هباحصأو دخت وه اولاتق نويفينحلا نم ميلئاق لاقف
 عأ هللاو نيتبلا ربلخا مهءاجنا اوثبلي مل مث فينحلا

 مد نوتسلاو مداسلا بابلا دس

 (( ةدابع نيدعس مهلتقب نجلا رابخإإ ناب ىف

 جرخو 5 ىلأ ةمد نع فاحت ناك ةدادع نب دعس نا ءنهكد ىلا ليع نبارك ذ

 تضم فصنو نيتنل ماشلا ضرأ نم نار وحب تام نأ ىلا اهلا فرصني ملو ةنيدملا نع
 نب دعست ام لب ليقو ةرشع عبرأ ةنس ليقو ةرشع سمخ ةنس كلذو رم ةفالخ ن٠
 دقو هل نغم ىفاتيم دحو هلأ اونلتخي ملو ةرشعىدحا ةنس ليقو ركب ىلأ ةفالخ ىفةدابع
 ادحأ نورب الو لوذي الئاق اوعمس ىتح هتومب اورعشي لو هدسج رضخا

 ةدايع نب دعس جر زأعا ديس انلتةدق

 ةداثف طخ لف نيمهسب هانيمرو

 ىف تلاق نما نأ ثءعم لاق هنأ ءاطع نع ٌيرج نبا ىورو هناتق نجلا نا لاقبأو

 برحو ناوفص#نب ةمئلع نأ نونعزيىرشتعإلا لاقو٠ نيتبلا ؟ لف ةداع ل

 نجلا تلاقو اولق نما ىلتق نم ةيمأ نبا
 ربق برحربق برق سدلو رفق ناكمب برح ربقو

 تايم ثالث هدشني نأ ردي ال ادحأ نأ نا رمش نماذهنألغللالا ند

 نءتارم رشع نإاريغ تايبأ نمتبب قشأ راركت ىلع ردقي و عتعتت ريغ نم ةلصتم
 عاشو تلا

 مقعد ةدءقم م: 15د مو هوز وزنة ءرونرم»



 مد( نوتسلاو نماثلا بابلا لتعم

 4« ةيضاملا لاو>الا نع نجلا لاس زاوج ناب ىف )

 ليحل رودكلا نود ةيئانلا صاخشألاو )

 نع ناينس نع ناك نب ىح انثدحردب نيدثلا دبع انثدح ىشرسقلا ركب.وبأ لاق
 ىف ةأرما ينأف ىنوم يأ يلع ردغ ربخ أطبأ لاق هللا دبع نب ملاس نع دهم نب رمع
 ٠ هتكرت لاق هنع هتلأسف ءاذ ىناطبش كيلا ءىج ىتح تلاقف هنع اهأسف ءا ناطيشامنطب

 ا 4 كلملا ءرخنمل رخآألا ناطيشمارب ال كاذو ةقدصلا لبا *ىبم ءاسكب ار زن وم
 انثدح ةباحصلا لئاضف ىفلينح نيدمحأ ن.هللا ديع لاقو» ةءلال قلن سدقلاحورو

 لاق هللا دبع نب ملاس ان”دح دهم نب رمع نع لسم نباىنعي ديلولا انثدح ديشر نب دواد

 ناطيشاهمنج ىف ةأىما اهب ناكو ةرممبلا ريمأ ودو رععربخ ىرعشالا ىموم ىلأ ىلع ار

 نينماملا ريمأ نع ىنريخيلف بهذياف كبحاص ىرم ا لاتق الوسر املا لسرأت كتي
 نينم'وملا ريمأ نع انربخاف بهذا اولاق لي وطريغ اونكف ينأ, نأك شوب نعلاب وه تلاق

 سدقلاحور هينيع نيب هنم وندن نأ مط: ام لجرلا كلذ نالاتف انيلع تارادق هناف
 ا” امرأ رغ نآرخآ ربخ قو ٠ ههحول رخ الا ةتوص عمسإ اناطيش هللا قلخ امو

 نع رمع لآسف ريما عاشو مودع يلع اورمصتتا مهنا ربخأف ةنيدملا يلا صخش مدنف

 00 لالا ديرت ينابسو نحلا نم نيماسملا ديرب ممل ونأ اذه لاقف رك ذف كلذ
 مايأ ةدعب كاذ دعب

 ناك نا ادبف مهأسب نء*لا "وسو نجلا لا 'وس امأة ين نب دمأ سايعلاوبأ لاق 4 لصف ل

 ىف تبث اك مارح وهف لاثوسال مظعتلاو هب نورب_خي ام لك ىف 00 هجو ىلع
 0 ائم اموق نا هل ليق 1 و هلع هللا يلص يننلا نأ محا نس ا .رع حجيفلا

 ند لاق ها 0 ا هيلع هزع 5 حيحص 1 مونأت : الف لاق نابكلا

 0 لركسل لاشب ناك قا اهأو ءامو 50 ةالص هل لبتت مل "'ىش نع هلآسف افا
 ىف تبث ام زئاج اذبف هبزكح نم هقد_دص هب زيع ام هدنعو هىمأ نطاب ربتخم و هلاح

 "قداس تاب لاق كينأي ام لاقف داص ننا"لأس سو هيلع هللا ىلص يننلا نأ نيحيحمملا



 ظ ةيشلو ا ا الل
 دلا وه لاق اخ كل ذكيا ,> دق ىلا لاق واعر ىرأ لاق ىرثام لاق بذاكو

 ام عمسي ناك اذا كلذكو ٠ نابكلا ناوخا نم تنأ امنف كردق ودعت نلف أاسخا لاق
 مهدنعأم اوفرعيلراجغلاو راذكلا هلوقيام نوماسملا عمسإ م” نا نع هب نو ربخي و نولوقي

 لاق اك 2 ب الا هبذكي الو هقدصب مز الف تبثكيو نييثيو قسانلا ربخ عمسإ مف

 لهأ نأ ةرب ره ىلأ نع يراخبلا ح.يحص ىفو ٠ اونيبتف ] دب قساف ةءاج نا ىلا: هللا

 اذا سو هيلع هللا ىلع ينل لاق ةبرغلا ايورسسسو ةاروتلا نورس اوناك 00
 امو هوذكتف قي 0 نأ امإف 0 : الو 0 الف باتكلا لأ 2

 مهو انو مبا لآ | امو اذيلا 9 اامو هللاب انمآ اواوؤو هوقدصتف لطايب راد نأ

 هوبذكي ملو هوقدصإ مل ناو هنولوقي ام عامس نيملسءال زاج دنق نوهاسم هل نو دحاو

 4«تاقإ مدقتملا ىرعشاالا ىموم ىأ ثيدحو هانمدق يذلا نجلا ديرب ثيدح قاس 9

 هلوق ليلدب ريصنلا نمزلا يف ةليو 50 عطق ىلع نجلا ردقأ ىلع هللا نأ كشال

 وع لناس لاس اذاذ كماتم نم موقت 0 هب كيتا "1 انأ نا نم تيرفع لاق ىلاعت

 كلت نم لع هدنع ىنجلا نوكي نأ زءاجلا نف ديعب دلب ىف صخش وأ ثمقو ةثداح

 فشكيو بهذيف اع هدنع نوكي ال نأزئاجا نمو ريخيف صخششلا كلذ لاحو ةثدالا

 سانئنسالاريغ كح هيلعبت رتبالو نظلا ريغ ديني الد>او ربخومف اذه عمو ربخيف دوعإ 32

 هعوقو كلذ دعب نيبت م هعوقو بيقع هب او ربخأ امم عاونأ ةيتالا باوبالا ىف قا

 رثكف بيغلانوماعإ مهأيلعا ءانب هيث مهتيدصلو عي : ا_ع محار اذ وسل رايخاب

 ٍرعأ هللاو ثيدحلا افترع نأ نم هلوقو مونأت لذ 2 هباع هللا ىلص هلوق لمحم هيلعو

 سس ب يتجسس

 مد نوتسلاو عساتلا بايلا #5

 م( ةمايقلا موب نين ذكومال نجلا ةداهش نايب ىف

 لاق كيعاس نأ نأ ه4 ءبعمم ينأ نع ثند- > ن ... اجرا ١ طوملاو ىراخيلا 6 1

 كتوص عفراف ةالصلا تنذأو ع :غوأ كت 1 ع اذاف ةيدايلأو منقلا بحي كارأ هل
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 ديعسوبأ لق ةمايقلا موي هل دهش الا سنا 37 نجح نذ و ادم 6 هناف ءادنلاب

 م نيعبس يفولا بايلأ جه

 #« ناعدج نب هللا دبع نجلا ين ١ ناب ىنإ

 فورعم فريغأ لاق دوم نب ماشه انثدح ىلأ ىندحديبعنب دهم نب هللا دبع لاق

 نب ىثعالا نع ةكملهأ نم خببش ىنربخأ لاق ةلئاو نبيماع لينطلا يأ نعذوب رج نبا
 ماشلادي رب شي رق نم رفن عمتجرخلاق رادلا دبع ىنب فيلح يميلا ةرارز نب سايلا
 لوي لئاقب انأ اذاف ليالا ضعب يف تظقيتءاف هبانسرعف فوع يداو هل لاقي داونانإزنف

 رخف!اوذو دياتلا دحلاو عابلاوذو ربف ىب ثيغ كاسننا كله الأ

 تاقق هنييجأل هللاو ىسنن ىف ثانف
 روف ىنب نم أنل هاعنت هرملا نك رخنلاو دوجلا اخأ يعانلا اهمأ الأ

 لام

 روقلا بصاملاو سومدقلا بسحلا اذو ١ ىدتلا اخ ورمع نب ناعدج نبأ تيعن

 رضنلادلو ىلع افورمم لضفلا ل ىذلا ديسلاب تهون دتلىومعل تقف

 ربجلاوا مزمز .نيب 5 احابص اهجوأ نشمخي ناوسنب تررم لاق
 رهشلا اذ ةرغل مايأ ةعسو ةبورعذنم هيفيدبع نإ ىتم تلتف
 رجفلا حضووأ لبلا ىفوأ لييألا عم لماوك ثالث مايأ ذنم ىوت لاف
 ينبوا هللاو اولاةفناعدج نبا يهني فتاه اذه تلتف بطاخت نم اولاتق ةتقرلا تظقيئساف

 فتاهلا كلذ لاف ناعدج نب هللا دبع يتبل لام ةرثك وأ رع وأ فرشب دحأ
 اليلذ يت الو هتزمل ًازيزع يتبتال مايالا ىرأ

 الوبسلا الو نوزملا يتبت الو «”رغش نيلقثلا ندىقبت الو

 لصالاب !اذك )١(
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 هللا دبع ( تلق ) لاق اك فام دق ءادجوف الا انعجرف ةليللا كلت ىف انرظنف لاق

 ةقيدصلا ةشئاع مع نبا وه ريهز ابأ ىنكي مت نبدعس نب بك نب و رعب ناعدج نبا

 هوبأ هنعلقعيف تايانجلا يني لازب ال ا كلذ ممناكواكواعد هيمأ ءادتبا ىف ناك

 هلم-و مرغلا نم هلقثأ ال 0 هيو ال نا فاحو هوأ هاننو هتريشع هتضفبأ ىح هموقو

 وجرب ليج قش ىف لخدف هبت وملا لوزن ىن 1 مبا 3 جرد تايدلا نم

 هيلع لم نيجارسلاك نادت نائيع هل مظع نا نابعث اذاف حبرتسيل هلّدقي ام هيف نوكي نا

 هب دعصف ىرخأ ةوطخ اطل ثبب اهدنع ةرادب 3 ريدتسم هنع باسناف هل 5 رفأذ نايعثلا

 وهاذاف هكسمأف عونصم هنا هسفن ىف عقوف باسناف هل جرفأف مهسلاك هيلا لبقأو نابعثلا
 لاوط ثثج اذاف تيبلا لخدو هينيع ذخأو هرسمكف ناتتوقأب هانيعو بهذ نم عونصم

 لاجر مه اذاف مهخي رات هيف ةضف نمحوامهسور دنعو اظعو الواط مباثم رب مل ررعم ىلع

 مسييلع اذاو ةليوطلا ةيرقلا بحاص ضاضم نب ثراحلا اوم ممرخأو مهرج كولم نه
 جولاا ناك ماشهنبا لاق ٠ نمزلا لوط نم ءابطاك رئا الا 'ىث اهنم سع ال باي

 ناطحق نب م نب مرشخ نب نادملا ديع نب هلي 3 هف نآكو ماخر نم

 باط ىف اهره اظو ا نطاب ضرالا روغ تءطقو ماع ةثامسح تشع هللا ىن دوه نبا

 بوتكم هتحبو توملا نم ىنيجني كلذ نكي 8 كاللاو دلو ةورثلا
 باونالا صلاق دجملاو ةو رثلا بلط ىف دالبلا ثعطق دق

 يباسنكاو ىنوقو يتانتب رئقلارتق دالبلا تيرسو
 باعص ايازملا هرم ماهسإ يدائوف داوس ىدرلا باصأف

 يبأتع نم ىلذاوع تحارتساو ىلهج رصقاو ينأسيش تضقناف
 بايشلا لع ىف بسكال الامل اكلا ءانيلا ةكفدر

 بالحلاىىرق امعرشتلا ىفدر عارب تععتوأ تدر لهحاص

 ذخأف دجرب زلاو ةضئلاو بهذلاو ئول'وللاو توقايلا نم مب اع موك تببلا طسو ىف اذاو

 هب جرخ يذلا لاماب هيبأ ىلالسرأو ةراجحلاب هباب قلغأو 5 ىلع مع مثذخأ امهنم

 معطي و زنكلا كلذ نم قفني لءجو مهداسو 0 هتريشع لصوو هنطعتسإ و هيضرتسإ

 يف هومالو هلام ريذبت نم هوعنمب نا مت وزب دارأ مرهو ربك املف فو رعملال نيو سانلا



 باطاو كتمطل دشنافرت لوقي مث ةنيفخةمطا همطل هنماند اذاف لجرلا وعدي ناكفءاطعلا

 بي رغيف ةيتق نبا رك ذو٠ ىضرب ىت>ناءدج نبا لام نم مت 7 هتادعأ لعف اذاف امد

 نس هللا ليغ ةنين للقيد زاعتسأ تنك لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نإ تلك

 رهعبلا يلع بك ارلا اهنم لك أي هتتنج تناك ةيبتق نبا لاقةرجاولابىنعي يمع ةكسم ناعدج
 ' ١ | دع نأ لبق تاصلا: نأ نإ ةيمأ ناكو تام ىأ قرتف ةوبص اهبف طقسو
 دهشلاو ربلا بابل مهمه نادملا دبع ىنب ماعط يأرف بمك نب ثراملا ىنب نم نايدلا

 ةيمأ لاتف نبللا يقسإو قيودلاو را معطي ناءدج نباناكو نمسلاو

 نايدلا ىفب مهمك أ تبأرف مهلعفو نيلعافلا تأ دقلو

 ناعرمح 5 'انالعت' اهآل مهما دابشلاب كيلي ربلا

 دهشلاو ربلا 1 ملا لد م اثلا ل ريعل يفأأ لسرأف ناعدح نس هللا د_-.ع هرعش غلبف

 لاقف ناعدج نب هللا د.ع ةنت> ىلا اوماه الا ةيعكلا ىلع يداني ايدانم لعجو نمسلاو

 يللذ دنعةيمأ

 ىدام انعك قوت رخآو دم 2ك عاد هل

 داهشلاب كمي ؛ربلا تامل اهلعازمشلا نم م ىلا

 ناك ندع نءا نا سو هيلع لا ىلص هليا نومعرل كلا ةثئاع نا [ سم م .:عص يفو

 بر و لقب ل هنأل ال لاقق ةماقلا 0 كلذ ةعبش لبق فييضلا ىو ماعطلا معطي

 لاق سو هيلع هللا ىلص هلئا كرس نا قاحسا نءاىكورو ٠ نيدلا 6 ىقئيطخ ىلر غغا

 هيلا تبعد ولو معنلا رمحدب ىل نأ بحأ ام اناح ناعدج نب هللا دبعراد ىف تدهش دنا

 ند رمش ثيعملا لبق اك ةدمتلا يذ ُْف ناكو رصف فاح هي دارملا ف ته حال ماع قف

 ٍرعأ هللاو ة همس

 دج هسسوج 2277- عفجو جس سد

 0-١ نوءيسلاو يداحلا بابلا 7

 هباحصأو ةديبع يلأ ىلع نا حون ناب ىف )ل (

 ديعس نبدهم نعهيبأ نع دمم نيماشهنب سابعا ينثدحدممنب ركب وبأ ( لاق )



 و ١
 ربخ باطخللا نب رعىلع أطبأ ال لاق فئاطلا لهأ نم لجر نع عخنلا يلوم دشار نبا
 مدقف مربخ نعلأسب لعجو همه دتشا فطانلا سقب اوناكو هباحصأو دوعسعنب هذي .عىلأ

 ند داون اوناك م6 سو هيلع هلل ص هللا لوسردجس ىفْث د4 فيئاطلا لهأ ن * لجر

 ءاسن أوعمسف مهمه ترقلاب ان نويس ةداز أوءمسف ا روس هللاش بأى ؛طلأ ةيدوأ

 ناقيو نحني

 ءاتالا موي تربص ام اذا دلاخ ةتيم تاريخا ىلع تع
 ءال_مهري_خ راربالا الملاو هودهش اكرعم هللا سدق

 املا "شيا راكدإلا تايم ٠ يت ناسك دي
 ءاعدلا باحتسم باقلا نموه هورداغ لدم م

 م ءاكب هدم اراؤحو ةالض ماني هلام مطب 1

 اهدس ناقيامو تايبالا م.سنف توصلا عبتا انلمخ قالا هاطيلساي هاديبعابأ اي ناي 1

 عم يذلا رمع بتكف هربخأو رمع لبع ىف وااطلا م دنف ةدحاو لا> ع دعيلا ىف هنم نيو

 سرق نب طياس عا روك ذملا» امل 7 كاذاولتت هباحصأو ةديبعابأ اودجوف هنم

 إعأ يملاعأ هللاو ةوعسم نا ةفيوبأو وه سانلا ىلع ناك يراصنالا

 ( ةيسداتلاب اوبيصأ ام عخنلا ىلع نما حون نايب يف )
 تعم لاقهدج ن "رع كمل أ م نع دهم نب يا يلا نبالاق

2. 

04 

 1 نم داو ىف نجلا حوت اوعمسف ةيسداقلاب مخنلا تلح وا نو 5 , مخنلا 3 7

 نولوتي مثونملا
 7 للقب هز ريع كو قلاع كلا مركع اي يماساف الأ

 رهف بكر لك قع كاع"  ةيعولظ دنع نشل عك

 دن اي جلا اح م قع تل

 دنبم نيئرغشلا قيقر .لكخب ٠ . هدوتح نو رشن يرسكل اومانأ
 يت
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 دوسأ ليطايعلا ٌربغم توملانم لكتب اوماقأ يعادلا بوث اذا

 رعأ ىلاعت هللاو لتقلا نم ةيسداقلا موب مخنلا باصأ ام ماج لآ

 م26 نوعءبسلاو ثلاثلا بابلا جد

 4( هنع هللا ىطر تاطخلا نب رمعل نجلاءاثر ناب يف )

 نع ىنانبلا تباث نب د# ىنثدح ىسوم نب دابعنب دهم ىنثدح ىثرتلا 4 لاقإ

 - مث باطاغانب رمع رك ذ اورثك أذ سللا نسحب نأ كرم اذا ةشئاع تلق لاق هيبأ
 لاق «توص عمسب ام ردق ناك اذا ىّتح بك ار لبقأ ذا بصحلاب فوقو انا هللاو تااق

 قوسأبءاضغلا زئهاو ضرالا 4 تقرشأ ةنيدلاب لبق دمبأ
 قزوملا مدالا كاذ ىف هللا 3 2 تكرانو ماما نم ًاريخ هللا يزج

 نزاتت ماهم يف ناوي أهدعب ترداغ مث ارومأ تيضق

 قورم ريغ نيدلا بيلص لغو, قتااوربلا لدعلا ترمشن تنكو

 قبسإ سمالاب تمدق ام كرديل ةماعن ىحانج ككرتوأ 0 نم

 قزمت ل ةبج كوملا هاك , هيدصو هبح يلا نيمأ
 زافم شحاوتلا لك نعكبابو يققالاو لدملاو مالسالاو نيدللا نم

 قورب مل ميلي ءاور اعابش ةزانم ىف هلو> ءارقنلا ىرث
 بئوف ةنيدملاىملا انيهثا يتح انلبقأ مث در زءاذهسانلا لاتق ميش رثإف انفرصنا مث تلا
 ىردنال ثيبلابناج يف اتوص انعمس ذا اننيب اجسسمل هنا هللاوف هلقف ثدبحلا ةكلؤل وبأ هيلا

 :ىجت نبأ 5
 دبعلا برق امو كله اوكشوأ دنف يك اب ناك نم مالسالا ىلع كبي

 دعولاب نقوب ناك نم اهلم دقو اهريخ ريداو اينألا تريدأو

 لاق نهمنلق ام نينم'وملا ريمأ ايدثلاو لاق تايبالا بحاصتنأ لاف ًادرزم قا نامنع ىلو املذ
 دبع نب ةذبع انثدح يجاسلا ىبحي انثدح دع ركب وبأ لاقو# هاثر نما ضعب نأ نوريف

 هللا دبع نب رتصلا نع ريع نب كالملا دبع نع رعسم انثدح رشب نحد#م اندح هللا



 تاانفثالثب لتقي نأ لبق باطخللا نب رمع ىلع نما تكب تلاق ةشئاع نع ةورع نع

 رقزمملا ميدألا كاذ :ى هللادب .- :تكرانو 9 نم يخف ىزح

 نات ' ايماك أ يف ناوي اهدعن ترداغ مث ًارومأ َتَنلَو

 قبسي سمالاب تمدقام كردي ةماعن يحانج بكري وأ عسب نف

 قرطم نيعلا قرزأ انيلس ىفكب هتافو نوكت نأ ىشخأ تنك امو
 قوسأب ءاضنلا زئهاو ضرالا4 تملظأ ةنيدملب ليتق لاف

 قرخت: ال سودرتلاةودك نمو ةيحن نانملا ىف ىبر كاد

 هرك ذفرشب نب دم نع يرودلا نءابع هاورو

 4 0 يو مع جحد لقاح ربس همم تسلل

 5 م7 ل وء.سلا و مل رلا بايلا 1-0

 4 هنع هللا ىذر نافع نب نامع ىلع نجلا حون ناب ىف)

 ليبنلا مءاعوبأ انثدح نيعالا ركب وبأ باتع نب دهم انئدح !يادلا ىأنبا (لاق)
 اولاتق هيلع نما تحان ناذع نب ناهثع تق ال تلاق همأ نع ةرم نب نانع نع

 بالصلا رخصلابنومرب ذأ _ءرجلل ةليل

 بابشلاك 1 نوع ةركصب اوعاق 3

 باقرلا كاكف سم جخجلاو ىلا ىف مميز

 م20 نوءيسلاو سماللا ب ايلا ١

 ( نينصإ بيصأ نم ضعب ىلع نجلا حون نادب يف)
 لق لاق هيب أ نعما دك نب رعسم نب | ىنث دح ماشه نب سايعلا ىنتدحىشرقلا (لاقإ

 هللا ىذر بلاط يبا نب, ىلع 8 صاع نب لاله نب فانه دبع نب و رمع ىنب نم لجر

 لوقت يثو نجلا ند ةمأز اوءوسف نيعص 3 4ع

 (مكاا)



 ا يي
 : لك شئاط الو ماوسم ريغ ىتف لجلا بحاص نع نيرمعلا | ولأساف :
 لمألا عطتنم سلا نأ ( عبو ابك هراكملا يف يئاكزا ر

 رى ذ يلا 0 ةحادح الو ةريملا نم نيثالثو م00 ةعقو تناك 4 ت و

 نيءمجأ مع هلا يكر ةباحصلا ندب ردعش ف

 بح

 م7 نوء.سأأو نيداسلا بايلا 1-0

 ( هنع هللا يضر بلاط ىلأ نب "ىلع ةافوب نجلا مالعإإ نابب ىف

 انثدحةرص نب ثراحلا ان”دحريثك نب مدار نر أن دح لش نب رحب وبأ(لاة)

 مث تيبلا نم هجرخأ ىت> هل انبا ةيواعم ةطرش بحاص بناع لاق ىبلاسلا رماع نب رمع
 وه انيق ا طخس ند يتقلا قرأت ةدصلا ف هم و كليو ةئاب باي قاغأ قح ماك

 اذ_ه نملاق بابلا ىنأف لاق ةفصلا ىف ان مجرش ها روت ل طا طاف لاق دبع

 نب "ىلع لتق لاف امف ثدح اف لآق قارعلا ن م لاق تئج نبأ نم لاق نقال |

 اور دق هللاو لاق ناءيح يلاف هيئوعطل "ىش كدنع لهف لاق هنع هللا ىفضر لااط ىلأ

 هيف كا لهف رضو هيلعو مش ةياوش هيلع اووش ا انه 5 ريغ املع اوعسو مهي 1

 ىقتقلا ضءغف لاق 2 تبلا ة ل : وأز ىف كن._سه دوعسلاو لاق دوغسلابدل وع ءاذ لاق ممل لاق

 هايأ هقرع كتمعت ىّجح هقرمف لاق با. ا! تالا ن هرم هيلا هرج دوغسلا لي وس 0 هيذع

 قد ب ايلا أ ىلع برضف ىتنلا اقف لاق ةعصلا ةبواز ىلع ل 4 ءاج مم * لاق

 لاق مظع رمأ ثدح هنا لاق ال لاق كيلا 3 رخأ لاق نالف لاق اذه نم لاف هظنيأ

 0 باطف ةي وادم باب 3 هل جرساف ىل جرسأ لاق ثيدحلا هثدخ لاق هل حتنف

 كيخأ نبا هعمس نينماوملا ريمأ اي لاق اذه عم نم لاق ثيدحلا هثدل هيلا لصو يِت>

 كالتوةعاسلا كالت بكف لاق ثيدحلا هثدخ هيلعملدأف هلخدأف لاق منذ لاق كعموهو لاف

 لعأ ىلامتو هناحبس هللاو كالذك ناكف هلبالا
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 ( امنع هللاىضر "ىلع نب نيسملا ىلغ نجلا حون ناب ىف

 انأذأ مادقملا نب و رمع انأبنأ ىلهاكلا رامع نب رذنم انثدح ايندلا ىلأ نبا(لاقإل

 نيسالا ىلع نجلا حون نوعمسي اوناك مهما نوصاصجلا ٠

 دودخللا يف قيرب هلف هنيبج ٌيبدلا حسم

 دودملاوتع هدحو نك رق الع كرف ارنا

 أ نب رامع نع ةماس نب دام انتذح دهم نب سنوي انثدح يرودلا سابغ 4 لاو

 يبأ نبا لاق !.ممع هللا ىذر ”يلعنب نيسحلا يلعنجلا تحان تلاق ةماس مأ نغ راهم
 مأ نع تباث ىأ نب بيب> نع تراث نب ورمع انثدح ديعس نب ديوس ىنتدح ايندلا

 لق ىتح ملسو هيلع هللاىلص ينلا ضبق ذنم دحأ يلع نبا جون تعمس ام تلاق ةملسا

 حول ةينج تعمسف نيسحلا

 يدعي ءادبشلا يلع يد نمو دهجب يلتتءاف نيعاب الأ

 دع كأالملا يف ربجتم ىلا ايانلا 2 دوتت ظهر لع

 نع يباكلا موزيح نبا ىنادح دهم نب ماشه انادح يبموه نب دايع نب دمحم ىنتدح

 لابجلا ىف ىداذي ايدانم ثعمس نيسحلا لتق امل تلاق همأ
 ليكتالاو باذعلاب اورششبا انيسح نولتاقلا موتلا أ ٠

 ليبقو كلامو يبن نرم مكياع وعدي ءامسلا لهأ لك

 ليجنالا لماحو ىسوهو د واد نبا ناسل يلع منهل دق

 سس ام ا تبا مس

 * نو.بسلاو نماثلا بابا »

 4« ةكرحلاب ءادبشلا ىلع نا حون ناب ىف

 ىنانكلا يمينب دم ناسغ وبأىنثدح ريما ديز وبأ انثد>دمم نبهللادبع(لاقإل



 ا ا
 سيق ىلأ ىلع ةك+ فتاه فن ةرملا لهأ لدق 1 لقد هز لا ضب ىندح

 حامسلاو ةباملا ووذر ارخعا ونب رايخلا لق
 حالصلا اولوأن وتئاقلان 2ومئاقلا تومئاصلا
 حاللا يلا نوتباسلا ن وقملا نودلا

 حابصلاةحجاحملا نم يقبلاو مئاوب اذام

 روع عدو دس

 حايصلاو حناونلا نم ن حيو بري عاتبو
 (تافإل نوعجار هيلا اناو هلل اناف مكباحصأ لتق دق ءالءرهاي هباحصال ريب زلا نبا لات

 دبة ساوةبيطباب ليع نيتسوثالث ةنس ةححلا يذند نيقب ثالثل ةرهلا ةعقو تناك

 000 بنضأ نغ عيمجل ةفيلخ لاق مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم ةعادجو ريثك قاخ مف.

 يلع فقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرناىورو٠ نوتسو ةئاكالث راصنالاو شي رق
 0 نا امس ناكو نعم دعب ىتمأ رابخ ,ه لاجر ناك ا اذهب نلتقيل لاقو ةرملا

 دبع مهماع اورماو ةيمأ ى .بو كلا نب ناورم اوجرخاو ةيواعمنب ديزي اوملخ ةنيدلمل

 0 هللا 1 هرواحجاأ 7 أ نم دحأ ةنيدملا لهأ قفاون مو ليسغلا ةلظنح نب هللا

 لاق ٠ مهم عقواف ةيقتع نب 0 ةبوواعم نيديزت مهملا 0 مهف اواك نيذلا سو هيلع هللا ٠

 ا لدقو ةلاعيسو فلأ راصنالا و نب رجاوملا هوجو نم مويلا كلذ ىف لنقو يلي سلا

 ةنزاعو فسخ اذهىمعذلا هللا دع وبأ ظفاحلا انخيشلاق «ىفالآ ةرشع سانلا طالخا

 تناك ةيرثب ةرهز ةرح تفرعو ةرهز ةردح اط لاب مويلا اذه اهب فرع يتلا ةرحلاو

 نمزلا ىف ةريبك ةيرق تناك ةنيدملا لئاضف ىف ريب زلا لاق هدوهملا نم موق ةرهز ينبل
 ءاطعلا نم لل ذب و ةنيدملا لهأ ىلا رذغا دق دب زب ناكو عئاص ةئامالث امف ناكو ميدتلا

 نكللو فالخلا نم ريذحتلاو ةعاطلا ىلا مهنلاهسا ىف دهجاو سانلا ىطمبام فاعضأ
 نوذاتخي هيف اوناك امف هدابع نيب كمي هللاو دارأ امالا هللا ىلأ



 مد( نوءبسلاو عساتلا بابلا اقيم

 4 ديشرلا نوراهو زب زعلا دبع نب رمع ةافون نجلا رابخإ نايب ىف

 رخئب مصاعنب هللا ديبع نب دهم نب هللا ديبعنب دمحم انثدح ىو رطلا ركش 4لاقإل

 نوشجاملاانثدح قارا دواد نب ليعاعما انئدح بايانب لم'وم ىنثدح زب زعلا دبع نبا

 لاق: بالك طسو ف لمد ىتح ودعي بلكي نأ اذاو ةلبل ىف ةككب تجرخ لذ

 كائانبسأل تريمو تانهاف لاق زب زعلا دبع نب رمع ةليالا تام دقو نيماتو نكحضتا
 روباسين مرات ىف هللا ديبعوبأ 5 اىلا لاق» تام دق زيزملا دبع نب رمع اندجوف ةليلل
 5 ربا تءعمس لوي هيقغلا دم نب ناسح دياولا نأ تعمم لاق ديشرلا نو 1 ةمحرت ىف

 هيسش اذاف حبصلا رظننا تنفوف نذاوال ةنذئملا تدعص لوتي يدعسلا هللا دبع نبا

 قي وس ةحاصل ابدأ لاف ىرخألا ةحانلا نم هلثم هل سس ىلا ةيحلا قالا |

 تام نوراهاذاف تبتكو تازنف نينماوملا ريمأ قوت لاق ربخلا شيا لاتف قيلب لاقف

 ةرخ آلا ىدامج نمنولخ ثالث تبسلاةل ا سواعب نوراه ىفوت 4 تاق )ل ةليالا كالت ىف

 نوعب راو عبس ةرمعو هنو هس نرش ع وانا ةنيلخ ةركموةلامد نا كلر ثالث ةنس
 معا هللاو ةنس

 سلسل سس يس يمس سمج ب هج سعت سس م سس جلا

 --1 نينا ُِق ولا بابلا 1

 ١ هنعَّللا ىضر ةنينح ابأ نجلا ءاكب ناب يف (4

 وبأ ةماسانب دمحأ نب ةءاسأ انربخأ يدعسلا ماوءلا لأ نب هللادبع مساقئاوبأ (لاقإل
 وبأ 05000 يلالملا رويعنم نس لمع 1 يروباسناا ر وصمم نب نسحلا ا ةيآس

 صخشلا نوري الو

 انلخ اونوكو هللاوتتاف مكل هقف الف هنتلا بهذ
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 افدسام اذا ليلا ىبحب ىذلا اذهنفنامن تام

 دادغيب ةئامو نيس# ةنس ةئينح ىلأ ةافو تناكو

 5 نوناملأ وي داطلاب ابا 3-0

 حارا نب عكو ىلع نما حاون ناب ىف )ل

 اوناكو ةكمم ىلا جرخ هنأعكو نع انباحصأ انئدحهخم راتىف ىرودلا سابع (لاقإل
 ءار وق مراد تناكو مهراد يف حونلا نوعدسي هلهأ لعل فيصلايف نوجرخم كاذذا
 املف حونلا نوعمسي اولعجل هلايع ظقيتساف مارد نم حونلا نأ نوكشيال اولمل ا
 اذكو اذك هلي ىف اولاتق تام ىته عكو نع سانا مطأس اومدقو جملا سانلا ىضق

 موصل 5 ايعاو ب 58 عدو ناك « تاق ) امف حونلا اوعم يتلا ةليللا يه اذاف

 هلو عمو ةقينح 5 لوقب ىتي نآكو عروو عوشخ عم ةليل لك نارقلا و رهدلا

 ةمجرتو هللا همحر رابخا هلو ةنس نيتسو ناك نع ةئامو نيعستو عبس ةنس ىفوثو اريثك

 مهخو ةلبل نيعب رأن ادابعيف طبار و ةجح نيعب رأ جح هنأ يرشخعإلا ( يح )ل ةريك

 ىئور امو اذلأ نيعب رب قدمعتو ثيدح فال ةعب رأ ىورو ةمتخ نيعب رأ نآرتلا ام

 رعأ ىلاعت هللاو هبنج ًاعضاو
 ب جحر ححخ توريس

 ٍ 4-5 ل ونام و ىباثا بايلا 1-6

 « لكوت لا ىلع نجلا حون ناب ىف

 داهح نب لماوملا ىنثدح و رمع نب هللا دبع انثدح ايندللا لآ نب ركب وبأ( لاق

 اما معا و ماشلاب يلزنم ىف لكواملا لق ةلبأ تنك لاق نابنش نب و رمع ىنثدح ىباكلا
 لوي رادلا اياوز ىف فته فتاهو الا رعشأ لف رفعج اهمف لتق ىتلا ةللا

 ناييش نب ورمعاي كعومد ضفا ناظفقي ناهج ىف للا 3 ٍي

 ك



3 

 هل صم » مرسل م عم م روع رع رجم »را رسم ع سس وسمح ميمو تا بع هج » - هع هور همم م م ذم ع ركل هرهعسم#

 تاق ينحل هل هنأكرا رم ثالث 0 ىلع اء لازاف توصلا داعاف -- يبلا مك

 تيبلا لقا مكان اي لوقي مفدناف ىبن# هتعضوف 2 ةاود ىنيطعا هب راجلل

7147 

 اولمو امساوالا ةيصعلا ىرن اما

 سبجنم ثيغلاو ةماس ريطلاف

 ةسباي رامالاو صقني رعسلاو
 ةموسم 5 ا فوسو

 ناقاخ نب حتفلابو ىعشاحللاب

 نادحو و ينثمنهتاومسلا لهأ
 فنرابا لك ىف صقتنم تدنلاو

 ناطوأ لك ىف ةدماه ضرالاو

 ناشلا نم نأش امل اهوعقو'

 ناملاو سنالا عيمج هاكب دف مكتفيلخ اوثراو رفعج ىل إع اوكباف
 تدك لاق ةدهس ف دهم نب رمح ىنثدح ناسح نب ةرسم ىنثدح دهم نب هلا دبع

 لوي الئاق نك مونلا ىف تيرأف لكوملا لك دش ا

 اوهرتامواورلا ايف -- ا رع دنس او كتاعدلا
 اوءئص يذل ف مدحت اوفو و

 أوعقت منك نع نلا < لولا يكتم او لا

 0 املأ بتثراف اهلطنل

 5 اي عزجلا هوشح يتق اريخ ل فرنإو

 ١  , 3لاتؤ تابالا 1 لقو تهل و اذ ءاكيلا دشأ ىمو ف تكف 0

 لل ىلع ا تاق إل كمون ىف ىكبت كنليل رئاس تلزام كل_تصقام م ناك ىل

 لضفلا وبا وإا رثعج وه 0 0

 ني:لامو نبعب رأو عبس هس لاوشىف لق روما و معد ىأ 0 ىدجملا لمش نب ىداطلا

 ىدو٠ 68 كيرلا نوراد تب دق ةأدسأ بأ هللا

 كا 2 ل ةددسؤو مايأ 0 يا ةرشسعو هد ةرشع مر أ ةفالخ ةدم كناكو

 مهنع ىلاعت هللا يكر هللا يلع دمتعملاو هللا زئعملا هاوذا كيذكو ةعيلخ ميلك
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 مد نوثاملاو ثلاثلا بابلا يم

 نو رظنم مهلك نجا له ناب ىف )

 باهولادبعنب دمحأ انادحدوادنب نمحرلادع انثدح رداوزلا ف خمشلا وبأ (لاقإل

 فسوي نب جاجحلا خاب لاق ىسيع يلأنب ىسيع انأدح رشعم وبأ انئدحةريغملا وبأ انئدح
 نورب الوقب رطلا له لوتي وص اوععم ضرالا هيف | وطخأ اذا اناكم نيصلاض رإ نأ

 مهاعاوام اف قي رطلا اومله 5 اولاق اذاذ ادمعقي رطلا اوطاختينأ مش نارام ذ ادعأ
 اورو اولاقف هم .اعاول .ث قب رطلا اوماه اول واف موعد لا لاق كذ ناسك أورظلاف

 ناك ترمعو رارم 0 تب رخنيصلا 3 ريغ نينسأأ 0 اولاق اره نأ ذنماولاقف

 بات5 ىف ركشب فؤرعملا ىورطا رذنملا زب دمحم نةعرلا دبع وأ هأوروءانبه نو راره

 لاقو٠هركذفرشعم وأ انثدح راكب نب دمحم انثدح يرودلا سابع انثدح لاقق بئاحعلا

 نع ماشه نب ذاعم انئدح يذبعلا نوءيم نب ثراملا نب اي ركز انثدح ايندلا يبأ نبا

 نيذلا كئلوأ ىلاءت هللا لاق تاق لاق نوتوع ال نما نسحلا لاق لاق ةدانق نع هيبأ

 لوق ىنعمو 4 تاق إل سنالاو نا نم مسبلبق نم تلخ دق مأ ىف لوتلا مهماغ قح
 نآرتلا رعظو هعم اونام تام اذاف سإلبا عم نوراظن٠ مهما نوتوع ال نجلا نأ نسحلا

 لباد متي مف هليبقو هدلو امأو ةمايقلا موي يملا راظنالاب صوصخم ريغ سيلبا نأ يلع لدي

 نب راغنم م نا ىلع لدي نب رظنملا نه كنا ياعت هلوق رهاظو هعم نو رظنم مما ىلع

 نكي نأ ليتحن مباك نمجا مه نيراظنما نأ يلع لدءام نآرتاا ىف ساو سلبا ريغ
 يلع نيدفاولا نا رمأ يف انمدق دقو هيلع 0 الف ميك امأو نإ ' رظ:» نا ضعب

 باوبالا نوضغ يف كلذكو مهنوم ىلغ لدت 1 سو هيلع هلا لب هللا لوصر

 خيشلاوبأ لاق هراظن رالب صوصخم سلبا نأو كالذب سابع نبا حرص دقو ةمدقتلا

 نع ليععما انثدح لمو» اثدح نادقح نب سايعلا انثدح ديلولا انثدحةمظعلاباتك ىف

 لاق نجلا تومأ سابع نبال لجر لاق لاق ةرمض نب ةعرز نع نابح نع ىرب رجا
 ىف نيهاش نبا لاقو نجلا راغص ىعلاق نال عدت يتلا ةيلاهذه اه لاق سيلب | ريغ مم
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 انادد ناملس نب ديعسانت دح قاحسا نب ليئحاتت دح دمحأ نب تاع ال نئسلاي ئارغ

 ليضف انثدح نوراه نب بيعش ١ لن ئاغ تا نع ةمركع انثدح رانيد نب ريثك ن

 نيثالث نبا دوعي م مرهف سالب رع رهذلا نا ٠ نب مهاربإ أنثدح ايندلا ىنأ نبا لاقو

 تاأس لاق لوحالا مصاع نع بيعش نب دا# انثدح ناره» نب دواد انثدح دشار
 دحاو ناطيشو لاق تومي الناسنالا عم ىذلا ناطبشلا اذه تيأ رأ تاقف سنأنب عيبرلا
 ءاب اك ز انثدح اندلا يبأ نبا ل اق رمضمو ةعبر لثم ةنتثلا ىف ىف مسملا لجرلا عيل هنا وه

 هللا كيع 1 داق ٠ نح ا ع ماشه ئن ا ان ىديعلا نوديه 0 8 نب

 ركبهوأ 5 ةداتق لاق توم ال نب ركبلا ركب ناطيشلا نكلؤ نوتوع نجلا لاق ثراحلا نبا

 يح نب دمحم اندح لاق ةمظعلا 3-3 - ف حج سل وبأ هد 000 اهركب وهو ركب همأو

 1 : رعأ هللاو 1 1 ىنملا نب دمحم انثدح

 0 رشح موو ىلامأ (هل لقإ (٠٠ ن ا رشح ىف لدفن )ا

 تدم دق ىتا ضرالا ىف سنالاو نجلا ىلاهت هلل رشح لاق سايع نبا نع ريبج نبا

 نوذوطيف ةكتالملا نم طبس لزميو يعادلا ميعجسلإ و رصببلا مذنب ىلغاكعلا ميدالا دم

 هذ سذاسلا ١ ذ م 3 كلا 3 - الملاب نوفوطيف ىلاث 8 اراك 3 * ناو سالاب

 اهلا.> وهسوت ازا اذا ضراالا نأ ارابخالا 0006 ن*و لاق» ل٠ ل َق سهر ا ماما

 اسارح ةكئالملا نم امص رشع ة اع نوتليف تاويسللو اطقأن ه دودنلا نجلا لواحتف

 هدر وأ ثيدحلاا اذهو لاق ناطاس ١ الا اوذعتت 3 ميا نورتو ميكو نون سخيف

 عأ ىلاعلو نا هّللاو هريغو هرهستت ىف كادضلا ْ

 م6 نوناملاو عبارلا بابلا اي

 4 ةكئالملا نم سيلبا ناك لح ناد ىف

 ةكتالملا نم ناك سيلبا كل ليقنا داشرالا باتك يف ل.ةءنب يلع افولا وبأ (لاقإل

 ) مكأ ا (



 ظ ١

 2 لايال د ىلا ع كيوبأ لاق اذهمو ا ضعبل اذالخ دكت نءلتق الم

 نوكي ال ءانشكسالاو سالبا الا اودجسف مدال اودحسا ةكئالملل انلق ذاو لاق 0

 حتا ٠ لثاقلا لوق نسحيال هنأ ةلالدب برعلا ةغا يف ر وهشملا وه اذه سنجلا ريغ نه

 هلا سانلا تنأر لوقي نأ نسمح الو ٠ دادحلا انالف نوديربو ٠ انالف الا نوزابح

 لئاقلا لوقب هزاوج ىلعلدتسم لدتسا ناو » راه

 شيفا الاو نيفاعرلا الا ١.١ نسنأ اهم نضل ةذلباو

 ٠ ةاصس جم نعل هس جل“ زجر دك جب ات وحكة خشم ع نإ تع - جواه تحط ل وما مب دوج 7 لام يحتل تاسع هلل مت دشاششل هناك < دا

 كلذ ريغ نمال سانبالا نم اهانئثسأ اءاو هب سن يام سنج نم سيملاو ريئاعيلال تف

 ىلع لدي ىذلاو لاق كلذ ريغ الو ىنج الو دال 1 سيئ الا ريغل زب مل هنال

 '0 ةتدلاد 7 1 مهنم نكي مو ول هنأ ةكسالملا نم هناو اذه ةحص

 *  ريخ انآ هلوق يلا لدع الف اذه نم لفأ وه ام ىلع 00 ناك دقو 2 لوش

 نو زارا حتنف نوزازنلا حش ال ناطللإ ىدانول |ادفز هلا صالا فرصنا هنأ 0

 ناك سيلب| الا لاقف سما هصخدتف اواقناف٠ ٠ ىهنلا ت مارك : [مهمال ميم مول نس 0

 نوينا>ورلاو نويب وركلا لقي م نجلا 2 لا ةكئاللا نم ءعوت نا لبق نجل

 مجعو ب صو مز نإ يد لك عاونأ لع لمتشي دحاو نس ةينابزلاو ةن' 1

 ينأصمف تزل ن ءرم نآك هلاف الالف الا اوعاطأو ةعاطلاب ميلك ىديي ع تيرمأ لئاق لاق واف

 ىهنا ةيعونلا قف موقراف ن ناو ةيسنملا ىف هديبع كراشي ال ىجنزلا هديغع ْن ىلع لدي مل

 ركب ابأ ينعي خيشلا تمس لوقي الفاش نب قاحسا ىلأ تاقيلمأ ىف تيأر ىلءي وبأ لاقو

 ناك ام مهم سلا نا الولو دوجسلاب ر 5 لاقف ةكنالملا 0 سلبا نع لئ_س دقو

 نأك دقو ةيرذ امل الو مك اننن ال كد الملا نأ انعمجأ تانق قاحسا وبأ لاق 0

 ةكالملا ول نمهنأ زب زملادبع ركب ىل أ مالكرها أظو اهريغ نم هنأ ىلع لد ةيرذ سيلب لل

 ملول هنأو هيف فالتخالا ىكحو ةكئالملا نم هنأ ريسفتلا باتك يف ركب وبأ حرص دقو
 ىلا فرصنا دوجسلا نال دوج_.هلاب ارومأم نوكي نا نع جرخ ةكنالالا نم نكي

 سابع ن.انب رسفملا نم رثك الا لوق وهو ا ناك أ ىلع انمجأ دقو ةكلالملا

 لاق هبو نيرخآو بيسملا نب ديعسو ةباحصلا نم ةعامجو دوغسم نبا لوقو هريغو
 رهاظو نسحلا يبأ انخبش بهذم وهو ىراصنالا مماتلا وبأ لاق نيملكتملا نم ةعاج



١6 

 ركب أ قع ضرما تلاذلد لل اة ا هنأ قا ةاحسا ىأ مالك

 ةكتالملا نم سيلبا نإ كي ل يرصبلا نسملا لاق ىرصبلا نسحلا ىأ لوق وهو ليادلاب

 رابخا اذهليق لاق نللا نم ناك سيلب الإ ىلا لاق دف لبق ل لعب وبأ لاق نبع ةفرط

 راتئسالا نم نجلا قاقتْشا نال هيمأ ةنلاذكو لجوزع هللا ةيصعم نم هيف ارتتسم ناك امع
 دق هلال انوئج نونا يممس هنمو همأ نطب ىف هراتئسال نينج نينجلا ىف مطوق هنمو

 نعهباتك يف ريشتلا باتك< ىف هى ذدق ركب ابأ نا وهز رختناوحو + لة لال

 ةيكنالملا ند هلق نم ناكو اين دلا ءامس كلم ىلع سالب أ لعج دوعسم ناو سايع نءا

 اماو انزاخ 0 ناكو ةنجلا نازخ مهنال نجلا اوم اهناو نجلا مط لاقي

 ند يم نأ دعب ةوبشلا هل تندح دف ةوهشلا هل سلبا نأ نم قاحسا وأ هب ح م

 انما ماقو ضرألا ىلا اطيعأ نا دني كو رافو تع وهشلا تثدح اك مهتاوبذ
 ناك امل مهناوبد نم ٠ يح هنأو ةكنالملا نم هنأ تب اذاو نيكل اناك دقو ةأرما ايوه

 2 ار ذ دقو « تاق آل ىهلنا تورامو توراه كتالذكو نايصما| نم هنم

 ىنثدح دواد نب نيسحلا انئدح نسما نب مساقلا انثدح لاتف سابع نبا لوق هخي رات
 ميمرك أو ةكئالملا فرشأ نم سيلا ناك سابعنبا ل لاق حرج نبا نع جاجسح
 هبو 0 ناطاس هل ناكو اين للا ءامم ناطلس هل ناكو نانجلا يلع انزاخ ناكو ةليق

 | نع اهالك وأ امهدحأ رع ىلأ نب . كي رشو ةمأو لا نلوم اص نع حي رج نبا نع

 0 نيبام سوسإ ناكو اهمم٠ه سيلب ا ناك نأ نم ةليبق ةكنالملا نم نا لاق سابع

 نب طاسأ ان دحام يا انثدح يلادمطا نو راغنب ىمو» ىنتدح٠ ضرالاو

 نعو سابع نبا نع اص يبأ نعو كلام ىأ ن .عو 0 ىف ىدسلا نع رهن

 هللا ىلص هللا 0 باحضأ نم سان نعو دوعسم نب هللا دبع نع ينادعطا ةرم

 اعاو نجلا مهل اقي ةكئالملا نم ةليبق نم ناكو اينددلا ءام# كله سيمبا لعج سو هيلع

 انادح ىشرتلا كب وبألاقو ءانزاخ هكلم عم سبلبا ناكو ةنجلا نازخ مهنال نما اوم
 روز> نب رسل ىلأ نع سبق نب حوت انثدح ىلع نب رصن داليا

 وبأ انث :د> يربطلا لاق. . حي رلا ىلع ةكنالملا نم ةرشع رشاع سيلبا ناك لاق ةداتق نع

 سابع نبانع كاحضلا نعقور ىبأ نع رام نب رشب انثدح ديعس نب نامع بيرك
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 ةجلا نازخ نم اةزاخ ناكو لاق ةيب رعلاب ىنعي ثراخلا همسا ناكو لاق ةكئالملا نيب

 اورك ذ نيذلا نا تقاخو لاق يملا اذه ريغ رون نم مهلك ةكئالملا تنلخو لاق

 ناطولاة تيبللا اذا اهفرط ىف نوكي ىلا رانلا ناسا 0 ران نم جرام نم نارثلا ىف

 لتقوءامدلا اوكفسو' مف أو أهدسفأف نجلا ووش 00 نع لو 8 نيط نهم قاننالا

 0 ميةخا ىتح عم ترعو قلب ملا 0 هللا ثعف اضعب موصل

 . هدد 1 بشت تعنص دق لاقو هسفن ىفزيعأ 1 لعف املف لايجلا فار طاو

 4« تاق إذ هعم اوناك نيذلا ةكئالملا هيأ ء علطي ئ هيلق نم كذ ىلع هللا علطأف لآق دحأ

 0 5 م بأ 0 نوي قر يلع نغاي أن دنا 7 نبا هاور ا كاش نبا 0 ١ لد ع 1

 لئس هنأ باش نا ن ع هن دع تر راك نب الملا نأ اص 0 َ : وام كس اج لا

 سانلا وبأ وهو سانلا نم مذآ نأ 0 وهو نحا ند سلبا 233 ربلبا نع

 لعأ ىلاهئو هلاحبس هللاو

 هسيئسيسسعلا و... ربعو مجيب وحر و اتش سس سستم

 3 ينو'اغلاو سماخلا بايلا عم

 *« سيلبا ىلاعت هل هللا 3 5 لد

 فاتخا دف ةطساو ريغب سلبا ىلاعتهللا مك اك له لئاق تقلاقنأ ليقعنبا (لات)

 هلك لب ميدضع لاَقَو 0 : مهم را أاتف ني,اوصالا ىب :ءأ كلذ ىف ءاماعلا

 ىرايأإ مالك نال كلم ناس 0 نوكي اءاو احانك هلكن وكي نأ ز وهال هنأ حيحصلاو

 ىلع كثذب لضف ءايبنالا ن ان نأ ير 3 لالجاو مركنو ىضرو ةمحر هلك ن 1

 ىلع ةلومخ ةدراولا ي آلا عومجو سو هيلع هلل ىلص ادمتو ليلخلا ادع ام ءايبنالا رئاس

 ريغ ىلع سباب زال تناك دقو اذن رشن هتلاسر سيلأ ليقناف٠ ٠ لوي كال< هيلا لسرأ هنأ

 01 ال اني رشت نوكي الو سلبا ريش اني شت همالك نوكي .كلذك فيرشتلا هجو
 ه-اع ىموم ل ةلالدب ةجحلا ةماق اال نوكي ااو في رسثدب سيل لاسرالا درحم ليق

 هلل اميماظعاو امبمارك ١ دصق الو اطل فرش الو ناماحو نوعرف ىلا هلسرأ مالسلا
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 ايطاذع ناك له اودجسا ةكسن الماللاق امل اولاق « «هل امي رشن هايا همالكو هل ناودع امهنأب

 لاسرالاب سباب رالو انك يك لملا نع ةداخلا دوجسلاب ا هباطخ لامع ًاضيأ

 ناو ديزل ةمدخلاب ةديعر ناطاسلا نع لاق 6 الصنم ىنعملاو انا اماع طظمفالا نوكيو

 لعجي فيك اولق٠ ههيلا لسرأ مبضعب و هبفاش مهضعب هرعأ بتارع ىف نيذلتخم اوناك
 هلا انوه نم مكي 0 هذ اديس ريخأ دقو هالك -ء ف ةد> أيصاع هئوكو هيلع هةبصغ

 اهف اوئسخا لاقو نومعزت منك نبذلا يئاكرش نبأ لوتبف م-مهدانب مويو لاتق

 اذا كاللاك اماقتنا لب اني رشن نوكي ال باذعلاو بضغلاب مالكلا نالو نوماكت الو

 هاك نا يقي رشن ىلا م الك لبق هم أدق لاقي ال هلتقب ر 50 ريضو ةمقا ِش

 سراحلاو طاقسا |! امأف هس هل هنعأو هيلع بضصغ نمل نالطاس | ركل اذيان 8 ادعو ناك ناو
5 

 هب فرشي همالك نأو كلذ ىلع هناحبس هين دقو هتيعر و همدخ ىلا كلذ لكك هناف

 ىلاعت لاقو مهك 7 الو ة ةماشإ ايقلا مول , مهيلأ رأ رظد و هللا مهداكي اي هناحيس ل لاق 0 اال

 8-9 0 موق 1 0 . توكذ م ىلع لدي اذهو ايحو ايلا هيا هلك نأ رشبا ناك أمو

 يهو ةيناثلا ب هل ةلالدب هلاسرا ةتكتالم صعب نان ىلع مداني دار اف مهذاذي

 ايم نآرتلاناكل م دنكلا كانه ءالأ !| ناك وأو ة 4 اهلا 0 ف ميماكيال هناحيس هلوق

 لاقي اذهو كسب 01 الو هتكن الم صضعبن مذ 5 لوقف سد لا سب عمج نو

 1 عا يلاعل هللاو هسفنب يدأن هلا 9 يدانف ايدانم رمأ ىنعب للإلا ىف نأطاسلا يدان دق

 مد نوناءلاو سداسلا بابلا هج.

 « مالسلا هيلع مذآ نم ريخ هنأ هاوعد ىف سيابا أطخ نايب ىف )ف

 ' ( نيط نم قلخ مذآو ران نم هنأب هليلعتو )

 هعانتماف الاو تنعتلا ليب.س يلع اهركذ امنا سيب ا اهرك ذ ىتلا ةرمشلاهذهنأ ( عار
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 ةهمشلا نم هأدبأ افكلذعمو دسحو ءابرا درو رثكو ربكن عزاك امنا مد ًالدوجسلا نم

 نيط نءقاخ مذآو ران ندم قاخ هنوكل مدآ نم ريخهنأ كلذ ىلع بتر هنال ضحاد وبف

 نم لطاب اذهو هنم ريخ وه ندو هنود نأ عوضا 4. نسال هنأ اذه ىلع بترو

 بارتلا فالخمي هب تتلعت ام فالتاو داسألا اهعبط راذاا نأ « لوالا )ل وجو ١ (ىناثلا

 ثلاثلا 9 تابثلاو نوكسلاوةنازرلا هعبط بارتلاو ةدحلاو شيطلاو ةنمللا اهعبط رانلا نأ «

 تال او مهني ز و دابعلا سابأو مهتاوقأو ناويملا قازرأ هنهو هيف نوكشي بارتلا نأ
 ىرو رض بارقلا نأ( عبارلا )كلذ نم *ىش اههف نوكي الراثلاو م اسمو مهشياعم

 ١١ ناو.ملا اهمع ينغتسإ رانلاو همهو هيف نحت : امع الو ةئيلا هنع 00 ناويحال

 « سعال 0 ةرو رض امملا هوعدلب الف روبشأاو مايالا تاننالا اهمع ىعمسإ دقو اتلط»

 ىذاو ه كر نش هيف عضو 7 ةفانحأ فاععأ ا توقلا هيذ عضو اذا بارقلا نأ

 رذت ملو قت لو هناك أو كتتاكع راذلا هتعدوتسا ولو انعاضم كيلا هيف هتءدوتسا ام

 ال_هاح نوكي هب موقت.لحم ىلا ةرقتفم ىه لب اهسفنب موقت الرانلا نأ ( سداسلا ل

 رانلا نا ( عباسلا) أهرام داو هانغل أهعم لكأ بارتلاو لاح كا رقتفيال بارتلاو اهل

 نوكب ال راثاا هب مون يذلا لحما نافذ املا 00 بارقلا سلو بارقلا ىلا : ةراععم

 نا 4 نماثلا م اهمع ىنغلا وهو بارتلا كَ ةريثعلا ىون ١ بارقلا ند هيف 3 انوكتم الإ

 اهنيك اهمم ليميف ةيوهألا هب بعالتت فيعض وهو رانلا نم جراملا يه ةيسيلبالا ةدامل
 ىه ةيمدالا ةداملا تناك امو هرهقو هرساف هنه قواخلا ىلع ىوطلا باغ اذهو تلام

 ةابتجاف هبر يبا عجرو هرسأو هأوه روق بهذ امي ءاوطأ عم بهذي ال يوأ ودو بارتلا

 تابثلا ناكو لازف لاوزلا عإ عا رسم اضراع ةيمد الا ةداملا عع ىذلا ءاوطا ناكو هافطصاو

 هل صأ ىلا امهم لك داعف كلذ نم سكعلاب سيابا ناكو هيلا داعف هل اءاصارةناز لاو

 رانلانا « عساتلا ل ىدرلا هلصأ ىلا نينلاو في رشلا بيلغلا هلصأ ىلا 'هذأ هرمصنعو

 اهدبحو اهرسقالا هنع اهدصيال مف نءاكر شلاف عاتملاو ةعئنملا ضع امنه لصح ناو

 الك هيف نماك ةكربلاو ريخعاف بارقلاو لنلاو ثرالا تدسفال السب الاو رساقلا الواو
 هللا نا ( رشاعلا آل رخآلا نء امهدحأ نباف هتركو هريخو هتكرب تربل بلقو ريثأ
 لابو اها رفو اذار ءاراعجت ةلأو اهقلختو اهتقانم نع ربخأو هياتك ىفاهك ذرثك أ ىلامت
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 اهمانآ ىف رظنلاو اهمف ركذتلا ىلا هدابع اعدو تاومالاو ءارحالا تاذكح وأ ارارقو

 الا باذملاو في وخيتلاو ةبوتعلا ضرعم ىف الا رانلا رك ذي لو اهنف عدوأ امو اهمئاجعو
 ةرخ آلا رانب ةرك ذت نيوقمال عاتمو ةرك ذت امنأب هيف اهرك ذ نيستا ٍ

 اهْزن اذا ةءاللا ضرالا يهو ىرتلاب نولزانلا نووتملا مهو سانلا دارفا ضعبل عاتمو

 ع ىداحلا) ا لا ف ضرالا فاصوأ ن .رم اذه نباف هلزنم ىف رانلاب ميرا

 كراب هنأ 0-5 ار هباتك نم عطوم ريغ ىف ىف ةكربلاب ضرالا فصو ىلاعت هللا نا

 كراب و لاق نا ىلا نيموبىف ضرالا اخ ىذلاب نو رفكتل م ركنلأ ىلاعت لاتق امومع انف 7

 اطولوهان. و ىلامتهلوةكفاهضعيب ةصاخلا ةكربلا اماو ةماع ةكرنهذهف اهماوقأ ام ردقو اعف

 اا كررفملا يل ةكرب مذ لس هناربغ رظذ راذلا اماو اهف اةكرأب يتاا ضرالا يبا

 ةكربلا ليز ىلا هيف عضو ام امف كراملا هسنن ىف كرايملا نباف اهل ةقحام تاكربلل ةهذم

 همسا اهف رك ذي يتلا هتويب لحم ضرالا لءج ىلاعت هللا نا ( رششع ىناثلا )ل ابهقح امو
 ىدهو اراب «سانال امايق هلءج ىذلا مارحلا هتيب و امومع لاصالاو ودغلاب اهيف هل حسبسيو

 رانلا ىلع أر 3و ةريشكاخا اهاذكل مارحلا هني الا ضرالا ىف نكي وفا اصوصخ نيملاءال

 تارُعلاو نويعلاو راهم هلا 0 نم ضرالا عدوأ ىلاءت هللا نا 4« رشع ثااثلا )ف

 ةيببلا بكحارملاو ضايرلاو لابجلاو اهتعتماو تاناوبخلا فانصأو تاوقالاو بوبحلاو
 ةنج وأ رانلا ىف تدجو ةضور يأف هنم ايشراللا ىف عدوي ملام ةجيهبلا روصلاو
 نا 4 رشع عبارلا )ل ةذيذل ةر وأ تطل رخمأ هنأ + نيعوأ ةروص وأ ندعم وأ

 يبفءايشالا ذهل مداخلا لحم ارلحم اهنا رالف ضرالا يف لرقرماخ تهضو انناوآتلا ا

 اببلا _تجاتحا ذاو اهيرق نع اهتدعبأو امدرط اهنع تنهتسا اذا ظتف ةمداخ اه ةعبات

 فءضو هرظن روصتقا نيالا نا « رشثع سماخلا إل همداخع : مودا ءاعدتسا اهتعدتسا

 نياصأ نم يك صريطلا نا لما و و ةرتتحاذ خام احرص ابار تظل ةروض فار

 متنلاو عفانملا ةنازخ هل_عج ىذلا بارتلاو ايح ؟ىُد لك هنم ىلاعت هللا لمج يذلا ءاملا .

 ىلا نيطلا ةروص هرظن ز وا واذ ةعتمالا عاونأو مقالا نم نيطلا نم ءىجي لو اذه

 رانلا نا لطابلا ضرنلا قي رطب ملسول م لضفأو رانلا نم ريخ هنأ ىأرل هتباهنو هتدام

 يلع رداقلا ناف نيطلا نم اريخ اهنم قولا نوكي نا كلذ نم مزاي ل نيطلا نم ريخ



 ْ ا و ما
 رارعالاف ةلضافلا ةداملا نم هناخ نم ريخ وه نم ةلوضفملا ةدامل نم قا 'ىث * لك

 لاك يلا اه ربعي لو ةداملا لحم هرلفن زواجتي مل نيعللا ةداملا 2 ةيامالا لاكي

 رعأ هّللاو ةقاللا ةبامنو ةروصلا

 -- 1 3-2 0 _ لا ف
 م وح م و

 سل رة

 م24 نوناملأو عداملا بابلا جمس

 « ساوسولا ىف درو امو ةسوسولا ةيغيك ناب ىف

 ةلتثمةروسلاهذه اهلاكب ةروسلاسأنلا كلم سانا! برب ذوعأ لق ىلاعت هللا «لاقإل

 قتابوقملا ًاشنم وغو ابلك ىداعملاو تونذلا بيس وه ىذلا رشلا نم ةذاءتسالا ىلغ

 هل 0 ٍظ وه ىذلا رشلا نم ةذاءتسالا تنمض' قلثلا ةروسف ةرخ الاو اذدلا ىف

 رشلا نم ةذاعتسالا تنم' شضاذأا ةروضو , جراخ نم رش وهو دسحلاو رحسلاب

 4 فياك ا تف لخدبال لوالا رشلاف]-خاد نم رش ورف ه-سفن ديعلا |ظببس وه

 قيلكشتلا ثدف لدي ىتاثلا رشلاو هيسكح نم سيل هنأل هنع فكلا هنم بلطن

 ينلخا توصلاو ةكرملا ةسوسولا لصأو سوسو نم نالءف ساوسولاو ىهملا هب قاعتيو
 4 دب ومسولا تناك الو سهنلا يف ينأعأ ءاتلالا ساو_سولاف هئم ز رتحيف سحي ال ىذلا

 اهانعم» رب رك ءازاب اهظنل ررك هيلا هيقلي نم دنع هدك ئوبو سوسوملا هر ركي امالك

 سانخلا اماو نيلوق يلع ردم وأ فصو وه له ساوسولا ظنل ىف ةاحنلا فلتخاو

 ةقيقحو هنم تاو ةرب ره ىأ لوق هنمو ىنتخاو ىراوت اذا سن سنخ نم لاعتف

 000 ةكرقو كك اركلا اب فصواذحلو ءانتءالادرحل ثسلف روزط دع ءامتخا :ظفألا

 رودص ىف ايناث اهلحم رك ذ مث الوأ هتسوسو رك ذف ناطيشلل ةثلاث ةفص سانلا رودص ىف
 فوصوملا ناطيشلا رش نم ةذاعتسالا عقوأ فيك هتلالجو نارتلا ةمكح لمأتو سانلا

 ٍٍ هتسودو رش نه لقب و صانلا رودص يف سوسوي ىذلا سانفما ساوسولا هلاب

 هثافص ملأ هئدوو هرش لك مب داو مولا ىف نم كذا هعيقح » 0 ير

 رودص ىف سو_هوب هلوق ىف رسلا لم ف اداسف ابمعأو ا اهاوقأو أ رش * اهدتأو



 هيلع تادراولا لغدت هنف هتبو و باقل ةلارلاو ا ممبولق ىف لقي لو سانا :

 رماوالا جرختباقلا لكرسو زيلهالا ةلزنع وبف بلتلا ىف جلت مث ردصلا ىف عمتجتف

 هللا ىلتيلو يللاعت هلوق مهف اذه مهف نءو دونجلا ىلع قرنتت مث ردصلا ىلا تادارالاو

 قليف هتيب و باقلا ةحاس يلا لخدي ناطيشاف : ,ولق ىف ام صرحملو ةرودص ىفام

 لاق اذهلو بالا ىلا ةلصاو هتسووسو ردصلا يف سوسوب وهف باقلا ىلا هءاقلا ديرب اه

 ل تحي س اوسولا يلعإ وبأىضاقلا لاقو٠» ٠ معأ هللاو هيف لقي موناطيشلاه يلا سوسوف يلاعت ٠

 نوكيو ركنلا دنع عقي يذلا وه نوكي نأ نكعو باقلا هكردي ايف امالك لعغي نأ

 1 1 يف دمحأ مالك رهاظ اذهو هظنحتيو ناسنالاءازجأ ىف لوهذو كولسو سمهنم

 اطيشلا كولس هراكنا دا افالخ هناسا يلع ملكتي وه دم نب رك

 0 فك ليك ٠٠دس> يف تي 0 ةوجو زول هنأ اوععزو سنالا م اع 2

 قرحال رانلاليق ٠ ٠ ىمد آلا قرحت رانلا نا مولعمو راث نم وهو :هلهظاكتون انالاف هكواس

 قارحالا اف ثدي ال نأ زد لا ال قارحال!اهمف ىلاعت ا ثدحن اأو ابعبطب

 مدلا ىرحجي مد1نبا نم يرجي مالسلاو ةالصلا هيلعهلو# لهحيلإق ناف «٠ هكولس لا> يف
 هبحهانعم لجعلا مهجواق ىف اوبرشاو ىلاعت لاق 5 ىر ,لا اذه هنم ىرجت ةسواعو ىتعي

 وأ مالكب سحب نأ ز وجبال هنال ةسوسوب سحب مل ناسنالا فوج ىف لخدي ملول ليق» :
 ةباثعوهف عمسي توصن اطل سيلو هنذاب هعمسب توصن الا همد> نم ةجراخ ةسوسو

 هكولس ىلا لبس هلاك ىسن لإ طخ ل ىلا ليب#ناطيشلل نولوقيف ليق ناف٠ ٠ سفنلا ثيدح

 لوةنال لبق ناطيشلا لعف نه بارطذالاو طبختلاو عرمصلا نم هارب امناو هتسوسو و

 للا لسف نم كلذ لب هتردق لح ريغ ىف لعانلا لف ةلحتسا لبق نم اني امل كلذ
 ارداق نكي : ناو هل انك ناك كلذ ىلع ارداق نونلا ناك ناذ ةداعلا ىرجم هعم ىلاعت

 : ارطبضم ناك

 فاكو سلبا نم ةسوسولا فيك لئاق كل لاق ناف لبنع نبا لاق ؛ لصف )

 ىف لخدي لبق دقو عبطلاو سوفنلا هيلا لي ليقأم ىلع مالك وه لق٠٠ باقلا ىلا هلوصو
 ةيدرلا راكفالاب سننلا ثدح هنأ وهو. سوسوبو فيظا مسج هلال مدآ ننأة د

 اما نالطاب نيمستلا نال حصياال اذبف اولق لاف سائلا رودص ىفسوسوب ىلاعت لاق

 .(مكاد 9)



 ا ا ا
 لخاد- ال ماسجالاف ماسجالا ىف هلوخد اماو ناذآلاب عمسا ًادوجومناك ولف هئيدح
 رمق عيشنوكي ناز وديف هثيدح اءا لسيق٠٠ناسنالا قرتحم ناس 4 ناكف ران هنالو

 لخددهنأو هلوق اماو اتوص نكي : نار رمل ىلا ىشنلا قوتي ىذلا رحسلاك سنقنلا

 اوةلخم اماو ةقر<#رانباوسل نا نال طلغف ناسنالا قرتح الو ماسجالا تاخادنل هف

 لخدي نأ زوجي فيطالا مسجلاف لخادتتال ماسجالا نا كالوق اماو لصالا ىف ران نم
 مسج نجلاو ماسجالا رئاس ىف لخادلا ءاوهلاو ١ دنع حوراك فيثكلا مسجلا قرات ىلا

 فيطل
 اذاع رو رجغلاو راا اذ_ه ىف ساناا فاتخا سانلاو ةنملا نم هلوقو 4« لصفإ

 ىف سوسوب ىنمماو مهر ودص يف سودوملا سانال نايب وه ةعامجو ءارثلا لافف قاعت
 نجو ىلا نامست ممر ودص يف س وول يأ ساالاو نجلا نم مميذلا سانلا رودص

 2 ل هنأاهدحأ« هوحوأ ا فيعض اذهو ىسالل س وسو م ينجال س وسوت شاوسولاف

 ىرجي و ينال ىف لخدي ام هيف لخدنو ىنألا ردص ىف سوسوب ىنجلا نا يلع لد

 هنأ ىلاثلا« هياع ةب ل لمح حصن ىتح اذه يلع لدبي لياد ىاف ىبسالا نم هارحم هنم

 ا 70 تكف سالارودص قس وسوب يذلا ناقدناف ًاضرأ ظنالا ةبح نم دساف
 زوج الام اذهمريغو 0س انلإ ٠ نم "م نيذلا س انلإ رودرص 2 لاش نا زوجيفا سانلاب

 ريغ اذهو سانو ةزنح نيمس# يلا سانلا مسق ل دق نوح نا ثلاثا « حيصفق لاعتسا وحهالو

 هجوب سان مسا مهملغ قاطإال ةنجلا نا عبارلا«هسنن ممسق نوكيإ ال ثلا ناف حيحص

 دنف كلذ ىف روذ# ال ليقناذف٠ ٠ كلذ يب 1 اميلظنلو الاممتسا الو اناّمدشا الو ةلصأ ال

 نوذوعإ ضال نم لاحر نآك ل يلعن هلوؤ ُْف 3 لادرلا 2 ١ نجلا لغ قلطا

 سانلا مما مسوملع قاطب نأ منتي مل لاجرلا مسا مهماع ق واطأ اذاذ نجلا نم لاجرب

 ب هلا هذه ف نسسنالاو 0 2 ١ سائلا نا 0 نع رع يذلا وه 6 هج 4 تاف)

 نك لادرلا 0 د ةلبأقم ف 2 اه اعوقو مولع عقو اءا لاجرلا م أ نا كد تاود>و

 تاق اذا عا اماطم مهلع خلل حرلاو مالا عما نا 0 مزأي الو نيالا

 لجرلا عوقو كلذ نم مرا 0 ولو بش> نم لجر وأ ةراحح ن ءّم ناشا

 لارا أ قالطا نم مزأي الذ 07 بشأالاو رجحلا ىلع قالطالا لع ناسنالاو



 نكت ظ 1 ظ
 نولخديال نجلا نا يف مهملع ةجح نيبأ ةب'االاو سائلا مسا هيلع قلطي نأ ىنجلا ىلع

 باوصلاو: رخال لخديالاهدحا ن ١ لعف س ا ءااو ةئئلا نيب لباق هنال سانلا لفضل ف

 ىنجلاف نجو سنا ناعوت ممناو سوسوب يذا 72 سائااو ةنجلا نم هلوق نا ع 7

 نلا ناعوت نياوسوملا» ىسنالا ىلا سوسو اضيأ ىبالاوىنالا رديت ف
 ف ينل ءاتلالا ىه ةسوشولا نا انءدق دقو نبل الااوعاو دحاو عون هيلا س وسومأاون>و

 لدتو تالاكشالا كالت لوزنف اذه ىلعو سنالاو نا نيب كرتشي اذهو باتلا

 نوكب لوقلا ىلعو نجلاو سنالا نيطايش ناطيشلا ىعون رش نم ةذاعتسالا ىلع ةيآلا

 نيطايشك نيطايشسنالا نم ناىلع ناآرتلا لددقو طقف نإ !ناطيش ىش نم ةذاعتسالا

 نجلاو سنالا نيطايش اودع ىن لكل العج كلذكو ىلاءث هلوقك نجلا

 قاحسإ انثدح ىناتسجسلا ناملس دواد ىأ نب هللا دبع ركب وبأ لاق 4« لصف ١

 نمناك لاق ةحلط ىلأ نب ةيواعم نع جرف 00 دواد وبأ أذل لوح ديز نب ميهاربا نإ

 سواسو قىفغدر طاو كا د سواسو ند م يلق ر عا مهلا مسو هءاع هللا ىلص يبلا ءاعد

 كلامنن و رمع اندح ملا نحورانا دي زا 0 دنع نب ده انثدح ٠ ناطيشلا

 لثقتنا : طيشلا لم لاقس العا ساوسولا ىلاعت هلوؤ ىف ساع ل نع ءازوجلا ىنأ نع

 داع تكس ناو سذخ هللاكد اذاف للا سوسو كناقا ف ىلع هش مضاو سرع نب

 هو رع نع عر دواد انثدح مهاربا نب قا سانخللا س اوتسولا وف هيلا

 هلال لاق مذدآ نبا ند ناطيشلا مضوم هيرب نا هير اعد مصرع نب ىدنت نا ميود نبا

 هسارب ننال اديعلا , ذءاذاف بلقا هرم ىلع هسأر عضاو ةيملا لثم هسأرب اذاف
 نس اوموا يذلا سانملا ىاوسولا رش نم م ىلاهت هللا لاق هندحو هانم ؟ ذلا 0 و

 زيرملا دنع نبرك نع ناريعوت نوهيه نعىل سلا مساقلا وبأ يكحوهسأ :لارودص ىف

 نءهلخاد ير ىو 1 ىرأف هرم ناطيشلا عضوم ةيارن نأ هبر لاس الحر نا

 مو طرخك موطرخ ل هيلق ءازج هزتك - ضفغن ليع عددض ةروص ف ناطشلاو هحراخ

 ىرشخمإلا لاق سنخ دهعلا هللارك ذ اذاف سوسوب هبلق يلا هلخدأ دقو ةضوعبلا

 رولبلا وهو اهلل هبشأ ينصم ليقو هةيفشو هتقر يفءام لوم هوم بلق يوم  هلوق
 ويم هنال هننيك صضغل كيع سو هيلع هللا ىلص ىنلا متاخ عضاو يليها لاق ٠



 يبأ نبا لاقو «م ذآ نبال ناطيشلا سوسوب هنم عضوملا كلذو ناطيشلا ةسوسو نم

 ناماس ن. رفعح انند_ح مت مح 354 رابع ات انندح يركملا ثراحلا نب دمع انتدح ايندللا

 3 هديب يس ىذلاو لوي 6 ىنأ يا ير 4 كلام نب ورمخ ا د

 درط بلاتلا نم هلام انلاح 35 يامن هللا رك ذب 0 3 اح مدح ع أ مهقاوسأو
 مهرابدأ يلع ء وأو هدحو نآرتلا ىف كبر ترك ذ اذاو أرق مث هللا الا هلإإ ال هلوق الأ
 0 نوعوتجيأ نيطايشلا ن نأ لوقت مهن 9 هللا ىكز' ةباحعصلا تن 23 ىرشخمزلا لاق

 000 7 ىف دحو ايندلا ىأ نءا 0 « ؟اسفلا موبي ا ناةنايذلا مم س

 00 نإ س نع دا 0 أننادح 0 فأ ن نب يىذع أةدح اح دسأ ن نبى“ انندح

 ريدع نأ 0 روصنم 1 وبأ أنثدح٠ ه همأ 7 ل يسن ناو سدح 0

 تعم لوقي عإ رسوب نه ليحارش نب ةويح معس هنأ ليبق , ىلأ نع ةعيط نبا ىندح

 ادعاصف نينا نيب نوكي رش لكف كرح اذاف قوثوم سيلبانإإ لوقي ورمع نب هللا دبع

 هللا ديع نب 0 نع ظفاحلا هللا دمع سس دهجحأ هاورو ةكير# ند ضرالا هدو ىلع

 ىلتسلا ضرالاب قلوع لاقو ةءيط نا ْنَع كروس كن ةدق ا دح قادما 0 5 - اننادح

 نب كاحبضلا نع كيدف ىأ نبا انثدح ىمو خلا ةماس وبأ انثدح اينالا ىأ نبا لاقو»

 نا لاق ملسو هيلع هللا يلص ي لأ ٠ ْنَع ةشئاع نع 4 هدأ ع ةورع نب ماشه نع نابع

 اذاف هللا قاخ نم لوقف ىلاءثو 2 5 هللا لوقيف كتاخ نم لوقيف ؟دحأ ىنأي ناطيشلا

 ركب وأ( لاقو) ٠٠ هنع بهذي كالذ ناف هلوسرو هللاب تنمالتبلف كالذ ٠ مدحأ دجو

 يعمصالا 0 ف حبلا اع وأ دهم نب لوسانت دح يلا:سجسلا ايضدلا ىأ نب هللا ديع

 الملا تلأسف 6 ساوسولا نم دجأ ت تنك لاق هببأ نع هللا كديع نب رب رح ىندح

 ريخ هيف ناك ناف تيبلاب نورك صوصللا لثم كلذ لثم اهنا ىخأ نبا اي لاتق دايز نبا
 نب ديزي انثدحدالخنب دم نب هللا دبع انثد> ههنع اووط ريخ هيف نكي : ناو هولان

 يلص هللا لوسر لاق لاق سابع نءا نَء ءاطع نغ هيبأ نع لضفلا قر لع انأنأ نوراه

 | | كءادح نم يذمرتلا ىورو « ءوضولا ةسوسو نم هلل اوذوعت سو هيلع هلل



 اوةتاف ناهولا هل لاقي اناطيش ءوضولل نا لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لور ناسك
 ناملولا اعدي ءوضولا ناطبش لاق نسحلا ىلا هدنسب ايندلا ينأ نبا ىو رو٠ءاملا ساوسو

 درادؤتا ىورو + تيلياشلا دخأ رغ لوق سوروط ناكر يرضرا مق تلاذا
 و هلع هللا لص هللا لوسر نع لقغم نن هلا دغ ردح نم قامالاو ىذفرلاو
 دهأ انثدخ دواد ىنأ نتا لاقو هتف: ساومولا ةياع قاف ةبح شت ؟دحأ ناويب ال لاق

 نسحلا لأ نت ديعس نع ةداتق نع ديعس نع باهولا دبع انثدح كلام نب ىبحي نبا

 نأ اسأب ىرأ الو ديم لاق هزم 0 م لاق داق ىرتعي ساوسولا نأ نر انك لاق

 هللا لوس ا تاق لاق صاءلا ىنأ نب نامع ثيدح نم لسم يورو ٠ ةبعنم نع لوب

 ةيلع هللا يلد لاف للعا مسبلف ىلءارق نيبو يلالص نيبو ىنيب لاح دق ناطيشلا نا

 00 را نع لفتأ و هنم هللاب ذوعتف ةب تيلسيحلا ذاق ترافل لاي ناطيشكاذ م

 هللاىلص هللالوسر لاق لات ثيدح نم إسم يورو «ىنع هللا هبهذأف كلذ ت اعنف لاق
 ظنل ىفو مهني شب رحتلا ىف نكلو نولصملا هدبعي نأ سئي دق سولبا نا سو هيلع

 زعام قي رط نم هدنسم ىف دمحأ هاورو «٠ برعلا ةرب زج ىف نولمعملا هدبمإ نأ سب دق
 نع ةمثيخ نع 0 اندح عدوا انثدح دمحأ لاقو ٠رباج نعريبزلا يبأو يميل

 4 اهداف ينارت تنأ لاق ىلصت تنأو ناطيشلا كنتأ اذا لاق سبق نب ثراحلا

 الا'يش ء ىل( دابعلا ىلاءت هللا تدن ام لاق نيسحلا نب دإذم انثدحدوادنب ديعس لاقو٠

 ىبأ نبا لاقو ٠ هنع ريصتت اماو هيف ٌقلغ اما رذظ امهماب ىلابب ام نيرعأب سيلب اضرتعا

 لاق هيبأن 0 مزاح نا نبا: ىنتدح هلا دبع نب نوراه ىنثدح ةيش نب رمع انثدح دواد

 ىننأب هنأ يدنع هذماو "ىلإ سوسورف ىنينأب ناطيشلا نإ ١ مزاح ابأاي لاتف لجر هانأ

 امةلطام هللاو لاق ىدنع اهتلطتف ىننأت مل وأ 00 هل لاتف كتأرما تنلط كن كن[ لود

 رلعأ ىلاعتهّنلاو ىل تفاح اك ناطيشال فلحاف لاق طق كدنع

 0-١ وناعل | و نمأثلا بايلا 3 5-1

 1 مدا نءا باق 3 مو 5 ساوسولا رايخأ نايب ىف)
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 ( هريخأ هب 0 و هن هب ثدحو )

 نب ريثك انثدح صاع وأ انثدح نامل نب نوراه انثد> دواد َُ نبا لاق )

 مو هسنن ىف ةأرم ( 13 باطما نيرع نأ نط ىلا دبع ن ىلطلا نع ديز

 نم لاق قدصت دب ىف ةنيرش ةنس+ امنأ ةنالف توذ لاتف لدحر ءاناذ دسك امحسي

 ىلب لاق مث نبأ نف دحأال هب تحي ام هلارذ لاك هب نودحم نانا لاك اذه كتدخ
 ن/ رمتسملا انثدح دواد وأ انثادح باب ,>نب سأوب انثدح ٠ سانخلا هب ج رخ تفرع دق

 ةعبجلا موي ارعجارأ لأ سنن تندحوةنجلا مد ينأرما تنلطلاق ءاز وجلا يب أ نع نايرلا

 اله نأ تلقق ىمجازت نأ ديرت تنأ ىنارما تلانق. ادحأ كلذب 8 و ئرنالا

 ربخي لجرلا ساوسو نأ سابع نبا لوق ترك ذ يتح ًادحأ هب تئدح ام يشل
 فدسوب نب جاجحلا نإ نك دلما ىأ ىندح٠ ثيدحلا وشفي مث نف لجرلا ساوسو

 5 هذمف اصح نم انك جاجحلا ذخأف ال لاق تنأ را هللاقذ رحسلاب ىمهثر لجرب كآ

 رخآ افك ذخأ مث اصحلا 3 حرطف اذكو اذك لاق اصحلا نم 2 ىدي ىف هل لآ

 ىلاثلا ردت و نول تيرح ف ” جاجا لاق ىردأ ال لاق يدب ىف لاق 3 " هدعلإو

 مف هفرعت مل اذهو ىساوسو كنار و ريخأت كيياوننو ةقرتت تأ ةقارع كلاذ نا: لآق

 دبع نب نامع انثدح ينصم نب د انأدح ٠ هفرعأ لفى ها كساوسو هفرعإ

 هبتاك رمأ هنأ نايتس ىأن  ة ةب واعم نع هدح ن ء يمخللا ةدامر نب تبان ان:دح نمحرلا

 هب رمضف باتكلانم فرح ىلع بابذ مق مقو ذأ نتكي وعااطف سلا قناتك نيكي نأ

 اولاتف رصتتلا باب ىلع سانلا هلبقتساف هر «ءاوق ضعب عطشاف ملتلا باكلا

 نربخأف انباع جرخ عطقأ ىشبح اولق مكماع امو لآ اذكو اذكب ننال ريم "ىنك

 . ينابقتسا أرمم هبتك أ نأ ىنترمأ ىذلا نينمئوملا ريمأ اب لاقف ةيواعم ىلا بتاكسلا عجرف

 ىذلاو وه لاق ممربخأف مهماع جرخ مطقأ ايشبحىل او ركذ لاق مهماع امو لاق سانلاهب

 ملقلاب تب رم ىذلا بابذلا وه ناطيشلا هديب ىسنن
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 م6 نوناملاو عساتلا بابلا اجد

 ( رصحليو هل سوسولو مذآ نبا هيلا ناطبشلا وعدي ام ناب ىف

 ( بتارم ةتس ىف كاذ )

 انثدح ينئسلا هللا كدي لبقع وبأ اندح مساقلا نب مشاه انمع دعا «لاق)

 لوسرتءعس لاق ةبكاف يلأ نب ةريب_س نع دعما يبأ نب ملاس نع بيسملا نب ىسوم
 قيرطب هل دعتف هقرطاب مدآ نبال دعق ناطبشلا نا لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا

 قي رطب هل دعقو لاق لسأو هاصعف لاق كئابآ نيدو كنيرذ رخو ا لاقق مالسالا

 رجاهف لوطلا ىف سرفلاك رجابملا لثم اءاو كاممسو كضرأ رذتو رجامما !لاتف ةرجهلا

 ةأرملا مكنت لتقف لتاقت لاقف لالاو سلا ده> وهو داهطا قب رطب هل دعق 3 * هاصعو

 مكن كلذ للف نم مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق ده هاصعف لق لالا مسقيو

 قرغ ناو ةنجلا لك نأ هللا ىلع اح ناك لتق ناو ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع اًمح ناك

 ةنملا هلخدي نأ هللا لع اق ناك هتاد هتضفر ناو ةئلجا هلخدي نأ هللا لع اح نأك
 اذاف هلوسر و يلاعت هلا تاداعو كرشلاو رفكلاة ترم يلوالفه ثسلا بئارملا امأو٠»

 ديعلا نه هدي رب ام لوأ اذه همم هبعأ نه حارتساو هنينادرب مدآ نبا نم كلذب رفظ

 نيدلا ىف اهررض نال ىماعملاو قوسفلانم هيلا ب>أيهو ةعدبلا ةيترم ةيناثلا ةيترملا#
 ةغدبلاو اهنم باتي ةيصعملانال ةيصعملا نم سلبا يلا بحأ ةعدبلا ىروثلا نايفس لاق
 ابعاونأ فالتخا ىلع رئاكلا يهو ةئلاثلاةترملا ىلا «لقتناكالذ نعزجع اذاف اهنم باتي ال

 تكلعأ اعر تءءتجا اذا ىتلا رئاخصلا ىهوةعبارلا ةيترملا ىلا 1 كلذ نع رجع اذاف

 موق لم كلذ 0 ه ناف بونذلا تارت#عكو مايا م سو هيلع هللا ىلص 3 3 امحاص

 0 ةيئافع اراب اودقوأ قس نطح ةوهددجاو لك ماذا ضرألا نب ةالنب اولزن

 باونال ىتااتاحايملاب هلاخ:ثشا ىهو ةسماخلاةيترملا « ىلا لقتنا كلذ نع رجع اذاف اووةشاو

 كلذ نع زحع ناف اهم هلاذتشاب هيلع تاف ىذلا باوآلا تاوف اهباتع لب باتع الو اهمف

 هيلع حيرتسيل هنم لضفأ وه امع لوضنملا لمعلاب هلخشي نأ وهو ةسداسلا ةيئرملا «ىلاهلق
 هب ز>و ناطيشلا نم هّنلاب ذوعنف لضافلا لمعلا باوث هتوئيو ٌةلْضْفلا



 ذة

 مد نيءست يفوأا بابلا هيد

 « سلبا ىلا بحأ رشلا لامعأ ىأ ناد يفإل

 كرايملا نب هللا دبع انثدح يزورملا ليمج نب دمحأ انثدح ديبع نب ركب وبأ 4لاتؤ

 ىرعشالا ىمود ىلأ نع ىهسلا نمحرلا دبع يأ نع بئاسلا نب ءاطع نع ناينسان ًاينأ

 هل لوقيف لاق جاتلا هتسبلأ اماسم لضأ نم لوقيف هدونج ثب سيلبا جبصأ اذا لاق

 لزأ مل رخآألا لوقيو جوزي نأ كشوي لاق هتأرما قلط يت> نالفب لزأ مل لئاقلا

 لاق برش ىت> نالنب لزأ مل لئاقلا لوقيف لا ربي نأ كشوب لق قع ىت> نالنب
 ىتح نالثب لزب : رخالا لوقيو تن ألوف انز ىتح نالغب لزأ لرخألا لوو لاقتنأ

 ١" ]وسو تعم رباج ثيدح نم هحجص قاسم ىور دقو ٠ تنأ تأ لوقيف لتك

 سائلا نيب نوغيف هايارم ثعبيف رعببلا ىلع سيلباشرع نأ لوةي ملسو هيلع هللا ىلص
 ِء 7 11010 .ع 9 0 1 0000 5
 ٍْ مدحأ ءىجي م ايش تعنصام لوقيف اذكواذك تامذ لوقيف هدأ ءىهح ةنتف مظعاف

 ل

 او هم هي ديف هتأرما نعبو هني تقرف ىدهتك رتاملوقيف اذكو اذك تاعف لوقف
 كاذ تنأ ممأ ينعي نونلاحتنب ىورب تن مزه رق دوحت هدام ىف دمحأ ةاوز وتنأمن

 نوك زاوج ىلع ةاحنلا ضعب هب لدتسادقو ك٠ م ىأاهرسكب و مارك الاقحتس يذلا

 هبجو و هحجر و لوألا ىزملا ظفاحلا جاجا وبأ انخيشراتخاو ٠ لبلق وهو أرمضم مذ لعاف
 ينأمصالا كال ادبع نبدي زب انثدح شحاونلامب رحب باتك ىف ىشوطرطلا لاقو انرك ذ اب

 نم لجر نع رصن ىبأن ب عاجش ا:أدح دقاو نبنمحرلا دبع انثدح بيبشنب ةماسانثدح
 ينباي لاق سبب نبأ كالي و نما نم تيرذما دواد نب ناملس لاق لاقماشلا لهأ ةليلع
 تي رذملا يهسف ةكيرا ىتح هللا يبنايقاطنا لاق وه نبأ ال لاق ءىشب هيف ترمألهشا

 ىأر الف ءامل ىلع طاسإ ىلع سلبا اذاف رحبلا ىلع هب مدع يح ناماس همر هيدي نيب

 ال لاقيثب ىف ترمأ له هللا ىناي لاتف هاقلتف مانق قرفو هنه رعذ مالسلا هيلع ناهلس
 الو هللاو اما لاتف لجو زعهللا يلااهضغب أو كلا ءارشالا بحأ نع كللأسال تئج نكلو
 ؟ارلاو لجرلا لحرلا ناين أ نم ىلاعت هللا ىلا ضننأ يش نسل هب كتربخ | ام ىلا كاشمع
 لعأ يلامت هلو ةأرمل



١54 

 م نوعستلار ىداهلا بايلا عم

 4« مذآ نبا ةننف ىلع ناطيشلا هب نيمتسي ام ناب ىف إل

 ةمأ, نع ناملس نب ,رمتعم انأدح ديعس نب دي ود انئدح ديبع نب ركب وبأ 4 لاق )

 ىلص 4 هللا ا لاق لاق دوعسم نب هلل دبع نع صوخالا ىنأ نع ةداتق انثدح لاق

 برقأ ل نوكي الف ناطيشلا اهفرشتسا تجرخ اذا اهماو ةروع ةأ رمل سو هيلع هللا

 ىزأ ود الا رحم نب نيسحلا نع ءاورو ٠ اهلي رعق ىف تناك اذا اهعم ىلاعت هللا ىلا

 نع صوخالا نأ ن ء ىلجعلا قروم نع ةداتق انثدح ماه انثدح مداع نبو رع ا

 نيس> ان دح سنوب نب دجحأ انثدح سار ,دا نب دمع انأدح 0 ذودسم نب لا ديع

 ىذلا ع ثنأو ىدا> فصن ثنأ أرق لاق ناط.ثلا نا تمعم لاق اص ننا

 رب رجنب هللا ديبع ':ةدح ٠ يتجاح ىفيلوسر تن أو ىرعسعضوم تنأو ى طخا الف هب ىمرأ
 بح لاق رانيد نب كلام نع نيكسم نب مالسا انثد_> نامع نب 3 ا يكتللا

 ىنثدح رفعج نب سارءلا ىنثد>» ناطيشلا ةلايح ءاسنلاو ةئيطخلا سأر ايندلا
 سيل لوقي رايد نب كلام تعم“ و رمع» نع حرج نب دبع قادت تحصل ل

 د نآملس نب رذعج انثدحراتصلا صنح وبأ ىنثدح ءايندلا نم سيلبا سنن ىف قبوأ
 5 سأيي ال ان ىلاعت هللا ثعب ام لاق بيسملا نب ديعس نع ديز نب ىلع نع ةبعش

 دئالتلا باتك يف ركب ىأنب دمحأ نب دمتركب وبأ لاقو «ءاسنلاب هكلهي نا سيلا

 نع ةمركع نع ةعمص نب نأبأ نع فسوب نب لبس انثدح ديز وبأ انثدح ريكب نبا
 هركذ ىفو هلق ىفو هينيع ىف لزانم ةثالث ىف لجرلا نم ناطيشلا نا لاق سايع نبا

 دمم نب هللا دبع لاقو « اهزجع يفو اهملق ىفو اهنيع ىف لزانم ةثالث ىةأرملا نموهو

 ةداتق نع رمعم اندح قازرلا دبع انثدح يىديعلا رحب نب نسحلا انثدح ىثرقلا

 اه لاق رعشلا لاق هتءارق اف لاقرجسلا لاق هلمع اف هتنمل دق براي لاق سيلبا طبه امل لاق

 هبارش اش لاق هيلع هّللا مسا رك ذي ملامو ةثيم لك لاق هماعط اف لاق مشولا لاق هتباك

 ( ا



 تشل ديس ا
 اف لاق فاوسالا لاق هاج نباف لاق ماجلا لاق هنكسم نباف لاق ركسم لك لاق

 نب نيسحلا نب دمحم هللادبعوبأ انثد> ٠ ءاسنألا لاق ةدئاصم اه لاق رامزملا لاق هنذكوم
 ةداتق نع كالملا دبع نب محلا اندح مس نب رشب نب نسحلا انثدح ىز و رملا حييبص

 الديك ناطيشأل سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاق لاق بدنج نب ةرممس نع نسحلا نع

 ءرقلاب هناسل برد هقومل نم هتءلااذاو هانيعتلقث هلجك نم ناسنالا لحك اذاذ اقوعلو
 مصاع انثدح دايز نب دحاولا دبع انأنأ ىرضحلا قاحسا نب دمحأ نأأ ىلأ ى 1

 دنع مونلا هتلحكمو بذكلا هتتءاف 28 ةقعلمناطيشال نا لاق نسملا نع لوحالا
 . ناونص نب الاخ لاق لاق شا رق نم خيش نع ثراحلا نب د محأ ىنثدح ٠ رك ذلا

 كلا اعأ اذاق ةوبتلا اكو ةبمشلاب لت هلايحأ بصنو كاكا ناطيعتلا نا

 ىنادح مركلا لع نب |معسا| اندج ىعور نت هللا دبع انثدح ءءارراكمو

 هداراف ثيحايسلا نم دباع ناك لاق هبنم نب بهو تعم“ لاق ل_ةءه نب دمصلا دبع

 ىلب لآق مدآ ىنب هب لضأ امع ىنلأستالا ناظيشلا هل لاق ءيش هنم مطتسإ ٍق ناطشلا

 لجرلا نان ركسلاو ةدحاو معشلا لاق مباضن نا كسذن ىف 'ىش قأ ها اه ىريخا لآ

 هانردأ ا ح ناك اذاو سانلا را ىف هانيغرو هينيع ىف هلام'اذالل اً ناك اذا

 ركس وع اذاو هنم سأن مل هتوعدب ىتوملا يبحي ناك ولف ةرك الا ناببصلا روادتب اك انني
 نع ىدبم نب نمحرلا دبع انئدح دمحأ لاقو# اهنذابزنعلا داقتاك ةوهش لك ىلا هاندتقا

 ناطيشلا نا لاق دوعسمنبا نعنوهيه نب و رع نع بئاسلانبءاطع نع ةماس نب دامح

 الا نوك ذب ةنلح نق م قرفي نا مطتسب لف مهن :ةنيل رك ذ سا لهاب فاطا
 انث دح ىشرقلا لاق « اوقكذتف مل او زد رك ذلا رم انف اولتتقا ىتح معلب ىرغأف

 ىلص يننلا ثعب امل لاق ىنانبلا تباث نع ةريخملا د :رع يلعساولا ناماس نب دعس

 اةويجيف لسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ىلا هنيطايش لحرب للا لك 20

 لثم طق اموق انبحصام اولاقف ؟ئيش م-من» نوبيصنال 0 لاتف *يش اف سيل مهفحصب

 انثادحو * مهم .ةحاح نويصت كالانه ايندلا مه هل 3 دع م اديور لاق ءال'ه

 بهوم نب هللا دبع انأ لاق كر املا نبا ىنعي 0 ديع انآ كاسح نأ ليعاعسا نب بوقعن

 0 لن وع يأب هلادب و سلال مالسلاو ةالسصلا مهماع ءايإنالا ضعب لا
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 انثدح ةبواعم وأ اتكدح مههاربا قاحسا انئدح٠ وهلا دنعو بضغلا هدنغذخا لاقمدآ
 ىضر اذا مدآ نبا ىنلغي فيكولوقي ناطبشلا نا نولوقي اوناك لاق ةمئيخ نعشمعالا
 ةحصل دهشإ (تنز هنئأر ق نو أ ىقت-.تر ط بضغ اذاو هبلق ا ح تاح

 لسوهيلع هللا يلص يبال لاق الجر نا ةرب ره يبأ ثيدح نء يراخإلا هاورام كالذ

 ىنلا دنعايتسا نيلحر ن كي قو ٠ . لاق ا ه درت بضغنال لاق قصوأ

 نر ةآك معال أ سو هيلع هللا ىلص لاق [عدحأ هجو رمحأ ىت - ملسو هيلع هللا ىلص

 نه بضغلا 0 لاق نئسلا ىو مجرلا ناطيشلا نم هلل ذوعأ كَ د ام هنع بهذل

 0 * ًاضوتلف ؟دحأ بضغ ناف ءاملب رانأا ينطن اماو رانلا نم ناطبشلا ناو ناطبشلا

 لاق ًادحأ منال ةيعفاشلا ضعب لاق ٠ بضغلا دنع ءوضولا بابحتسا بابالا ىف ىلماحلا

 ا أاماو نيلهاملا نع ضرعاو فرعااب رمأو ونعلا ذخ ىلاعتلاق دقو هريغ هب

 وهأم لوي نا يلع نايضغلا لمحم ناطيلاف ملع عرس هن هنا هلا داك م ناطيشلا

 00 < هنع عفديف هيضغ دربب وكيد رت ةوتينكل هوت بعد يغو هلوقلهراك

 قفوملا هللاو ةياع هك أ أم لعتب هر ضو هاك الامل 1 نمحرتسي نا هركملادصقي 5

2 

 م ل زوعستلا و ىلاثلا ب أيلأ 0-١

 ( ةعاملا فلاخي نم عم ناطيشلا نا ناب ىف إل

 امهعع هللا يضر باطمللا نب 2 نا رمع نبا ثيدح نم دهحأ مامالا «ىورإل ١

 ميم دارأ ن ه لات سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر انف مت لاق ةيباجب سانا بطخ

 الا ءاور مادبأ نيالا نموعو دحاولا عم ناطبشلا ناف ةعاجملا مزايلف ةنملا ةحوبحم
 رك ذنف' ةيباجلاب ساتلا ةنعملا ىشر رع تطخ لاق ةرهض نواح كيد نا

 مهاربا انثدح دغاص نبا لاقو ٠ حيحص نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هاورو هو

 نع ةقالع نب ديزي نع ةيئادرم نب ديزي نع ةيواعم وبأ انثدح ىرهوملا دعس نبا
 عم ناطبشلاو ةعاجلا ىلع هللا دي لوقي لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر تعمس لاق ةجخرع



 ا
 ىنثدح لواببلا نب قحسا نيدمحأ رذمجوبأ ان”دحىنطق رادلا لاقو ٠ عاجلا فلاخي نم
 نب ةماسأ نع ةقالعنب دايز نع يلامشلا نع ىرماملا ند ل نب دم ان ثدح يأ

 داشلاا دش 10 ىلع هللا دب لوي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم لاق كي رش

 ثديدح نمدقحأ مامالا ىو رو ٠ منغلا نمةاشلا بلا فطتخم 5 نيطارشلا هةةطتخ ا

 51 .اطخ لسو «ياع هللا ىلص هللالوسر طخ لأق دوءسم نبا وهو هللا دبع نع لئاو ىنأ

 ليبس اهمه سيل ىل.سلا هذه لاق مث هلاعشو هنيع ن م ملقا امقتسم هلا 0 اذه لاق من

 . ليسلا اوعيأت الو هوعبتاف امتتسم ىل انارع اذع ناو أرق ص هيلارغس ناطيش هلعالا

 لاق سو هيلع هللا ىلع يب الا نا لبج نب د تح 1 اضيأ دحأ مامالا ىورو*

 بامشلاو : أياف ةيحانلاو ةيصاقلا ةاشلأ لأ مما بئذك ناسنالا يئذ ناطيشلا نا

 قيفوتلا تا لابن دجسملاو ةعاججاب ميلعو

 ست رح ب جوس سس

 1-5 3 وءسنلا و كااثلا بالا جو

 4« ناطيشلا ىلع ماعلا ةدش ناب ىف :

 نع ىذعرتلا 1 ىور)
 كور نا سارع نبا ثددح

 لقاسو هيلع هليا ىلص هلأ
1 

 دمحأ هللا دبع ونأ ىنثدح ديبع نبا لاقو٠ دباع فلأ نمناطيشلا ىلع دشأ دحاو هيتنل

 م

 ف نييخاوتم دباعو ماع ناك لآ نسب ر.هبلا نعل نع مهاع نب يلع انندح رين نإ

 اهلان | هللا هنمل سلبا لاتف امهمني قرتن نا ىلع ردقتالانا سيلب ال نيطايشلا تاق هل للا
 نبب ريك خيشلاثمف هيلا ماقس رلبأ ع نماند اذا ىتحدباعلا لبقأ ذا دباملا قب رطب سا

 لاتف 4ع كلأ سا نأ كح ىف يردص ف كاح لق كل 1 دب أعل لاقف كم ةيايع

 لجوزع هللا ع طة له سلب اهل لاقف هنع كتربخأ لع ىدنع نكي نذ لس دبا ل

 ةضيلا قدي تأ ريغ نه ةضبب 3 ءاملا و رجشأااو لا او ضراللاو تاوهسلا لعجت َّك

 امش اذه. نم صن نأ ريغ نم دباعلا هل لاق ع اذه ند صقن نا ريغ نءو اعيش

 معلا 2 هضمأ سلب | هل لاق ذباعلا فقو٠ بدءتلاك عش اذه ف كيري نأ ريغ ٠ ن*و

 قارط يلع ساج 3 * يماعت هللا ىاك اش هتاعج ه :كلحأ دقف اذه اما لاف هب احصأ يلا



006 
 0570 ا ا ل ا 20111 ا

 ىف كاح دق هنا اذهاي يا مات سيلبا ني اند اذا يت> لبتم وه اذاف ماعلا

 كتترب_خأ لع يدنع نكي ناق لس مالا ف لاق هع كأس نا تيبحأ يشاع

 لايجلاو نيضرالاو 5 ا لع نأ لسجو زع هلئأ عيطخسإ له سلب | هل لاتف

 اذه نم صتني نأ ريغ نمو اعيش ةضيبلا ىف ديزل نأ ريغ نم ةضيب ىف ءاملاو رجشلاو
 نموائيش اذه ىف دب زب نأ ريغ نم ركنملاك سلب | هيلع درف لاق 2

 لوي نأائيش دارأ اذا هىمأ اهنالاقو رامناب معن ملاعلا هللاقف كيش اذه نم صقني نا ريغ

 ةمصعلا هللا كأس م اذه لبق نم هباحصال سيلب !لاقث نوكيف قى هل

 ره بيرج بحت

 مد نوءستلاو عئارلا بابلا 1

 1 توملا دنع هبلأ هضرعنو تلف تاوغل ع نموملا يلع نأ طيشلا ءاكب ةدش نايب 2 ْ

 ضعإ نع ناوعص انندح ناملا وبأ انندح مئه نإ م مءاقلأ انن دح ىثرقلا 4 لاق

 هاا ءاقا نم هتاناإ الهأ ضف نم ثام اذا نمأوملا يلع ءاكب دشأ ناطيشلا لاق خايشالا

 دعبال هلوقب جيلي ترحل دنع ىنأ ت تاو لب د نا دأ نب ص لاقو « ايندلا ىف

 لو ا دنع ف قاو ناطيشلا لآق اذه افدع الدعال لوقت كلو تبا تاتفدعبال

 هيلع هللأ ىلصهللا لوعز نا 00( نعدواد وأ يورو «دعبال دعب ال لوقأ نًاودمحأ اي ىف

 تيبثتلا هللا لأسن توملا دنع ناطيشلا ىنطبخي 5-5 ذوعأو هثاعد ىف لوقي ناك لثو

 همركو هنع

 مسدد وتس كج ج همس

 م َّن وعستلاو سما بابلا 0

 4«ناطيشلا نم هزاع نم نموملا 2 جورخ دنع زكئالملا بعل نايب يف)

 نب ةسينع ىنندح ناهنلا نب حم رش ىندح لينح نب ذمحأ نب هللا دبع ؛ لاق )

 نماوملا حورب جرع اذا لاق عيفر نب زيزعلا دبع نع لوغم نب كلام نع دحاولا ديع
 تستوي رعرس يع »ذل يسع مرن تاون

 للمال شاي ()



3 
 ع هه 0 ناطيشلا نم دبعلا اذه اجت يذلا ناحبس ةكنالملا تلاق ءاهسلا ىلا

 ةمالسلا تزع بواتلاب اهنيشتو ناطيشلا نتف ةرثكلو ىزوملا نب جرتلا وبأ لاق *
 بكر الوادرادنا ةعرسايف ةردحنم ةنيفسا داد# وبف عوطلا هيلع ثحنام يلا وعدي ناف

 نامي والا ىلع تامدقانم'مةكسلالملا تأر اذاف اكسمتسي مل تورامو تو راع ىف ىوم لا
 قد وتلا هللاب و هتمالس نك تيجعل

 4 اللا سيلبا قبسي مل لاعفأ ناب ىف

 ساق نم لوأ نبريس نبا لاق امهلثاوأ ىنةبو رعوبأو ةببش ىلأ نبا ( ىور )ل
 00 سلبا ساق, ىرصبلا سملا لاقو + سيانملاب رمتلاو نسمشلا تدبع اعاو-سللبا

 نيب و هنيب ةسباقملا قي رطب هسنن رظن هنأ اذه ينمو رب رج نبا اهاور ساق نم لوأ
 00 الا رئاسلو 4 الا دوو مم دوجسلا نم عنتمأف مدآ نم فرشأهسنن ىأرف مدآ

 ف هائمدق | 42 ف دسأف وه مث رابتعالا دسأف ناك صاآل الب أمم ناك اذا شارقلاو

 نوهيم لاقهدنس ةبلش يأ نبا ىور وهابحو رشع ةسج نعد نيناعلاو سداسلا باياا

 رعأ هللاو ينغت نم لوأ هنأ اعوفص ربا يورو «حان نم لوأ هنأ

 م نوءستلاو مياسلا بابلا هيه

 4 هللا هنعل سيلا ةانر ناب ىن)

 نعل نيح ةنر تانر عب رأ نر سيلبا نا هريسنت ىف داخع نب يتب ( رك ذ )ل

 تازنأ نيح ةئرو مو هيلع هللا يلص هللا لونسر ثعب .نيح ةنرو طبهأ نيح> ةنرو

 ترا نر ديرد نبا لاقو ٠ ناطي هللا لمع نم هراخنلاو نينرلاو لاق باتكلا ةحاف



 واوا

 رعاشلا لاق نينهلاب هبش وهو نينرلا

 تارششالاعيرالاريجالا دوذك ةقورط لابح بتح ىلع نرأ

 هوور ثدب ىناولاقو

 انردق ايبصعوكشبي مقو انأف امل نوميم ”تيب

 دياكم باتكىف ايندلا يبأ نبا لاقو « سديو ضقت ىأ "نوه امنا: نس الا لاقل
 رمح نع يعتلا بوقعي انثدح نارهم نيداود انثدح دشار نب مهاربا ان”دح ناطرشلا
 ةكئالملا ةروص نع هتروص تريغن سلبا ىلاعت هللا نعل امل لاق ريبج نب ديعس ن

 سو هءاعهللا ىلص يبنلا ىأر الو ديعس لاق اهم ةمايقلا موب ىلا ةنر لك ةنر ”نرف جرخل

 نر ف او هلع هللا ىلص يننلا حتنفا امو ديعس لاق ىرخأ ةئر نر ةكمب ىلصي اما
 1 كرشلا ىلا دم ةمأ اودرت نأ اوسأي لاقف هقرذ هبلا تءءتجا ىرخأ ةنر

 نب ىلع انثدح ايندلا ىلأ ن نبالاقو٠ رعشلاو حولا م مدب اوشفاو مهيد ىف و مون

 3 سابع نبا تدعم ل اخيش تم رازيد نب ورمع نع ةنيبع نبا انثدح دعجلا

 ىلاعت هللا هنمل رخم سيلب | يملاعت هللا قاخام

 دس جس د دس

 م: نوعستلاو نماثلا بابلا جم

  رحبلا ىلع سيلبا شرع نأ نايب ىف)

 نا لوقب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءعس رياج ثيدح ن * مم «ىورإ

 ةنتف مهمظعأ ةلزنم هدنع مهمظعأف سانلا نونتنيف هايارسس ثعبيف رجلا لع سيلب | شرع
 ام لوقف مهدحأ ٠ ىب م 0 تءنصاق لوتيهاذكو اذك تلف: لوثيش مدحأ و :

 ىف دحأ هاورو تنأ تنأ معن لوي و هنم هيلديف هنأ سما نيبو هنا ثتقرف ىت> 5-7

 نع يغب نعام انادح 0 ةريغملا وبأ انتدح لاف ّى قرط هاج نم هوب هدوسم

 ١ انا قاف ناجل نع ريبزلا ى ىلأ نع عرج نبا نع حور نع ًاضيأ ه هاورو ريا>

 ديز نب يلع انأينأ ةدس نب دام ا نانع انثدح لاتف ىردخلا د.عس ىلأ ثيدح



- 
 يرن ام دئاص نبال لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديعس ىلأ نع ةرضن ىبأ نع
 لاقو ٠ سيلبا شرع كاذ لاق تايح هلو رحبلا ىلع لاق وأ ءاملا يلع اشرع ىرأ لاق

 ىبأ نع ىسن نب ةدابع نع يدنكلا ديمو شايع نب ركب وبأ انثدح هريسفت ىف دينس
 لكب لكوو ءاملا ىلع اشرع ذخما سيلبا نإ سو هيلع هللا ىلصّشا لوسر لاقلاق ةناحير
 هل ثعب مث امهبلصو امهاجرأو امميدبأ مطق الاو هانتف ناف ةنس امبلجأو نيناطيش لجر

 لاقو شايع نب ركب وبأ هب درتت ثيدح اذه ةدنم نبا ظفاحلا لاق ٠ نب رخآ نيناطيش

 دانسالا اذهب الا فرعي ال ركنم بيرغ ثيدحاذه يبهذلا ظفاحلا

 مد نومستلاو مساتلا بابلا هجم

 4« هتبار ناطيشلا زكر ناب ىف )

 لسانا نيوكمال | سو هياع هللا ىلص لاق ناءاس ثيدح ن هلم 2 ىور)

 4 هتمار زكرت امو ناطيشلا ةكر هق امم او همم جرف 0 ا الو قوسلا لخاد لو

 نع ىدهتا نامع ىبأ نغ فوغ نغ يهيضلا صاع نب ديعس نع يرودلا سابع هاورو
 ه'راوأ برقي امبو ناطيشلا ضيبم !مماف هظنلو هيلع اف وقوم يسراغلا ناس

 مر ليس عروس لقاح سس سبع عسسل

 مد ةلام يفوملا بابلا جمس

  ءمأ نم 'ىش ىلع هدلو نم دحاو لك سلبا لعج نايب يفز

 نب دمع انثدح ىدنكلا دياولا نب رشب انثدح ديبع نب دهم نب هللا دبع ؛ لاقؤ

 ىلع منو دحاو لك ىلعح دق هدلو نم ةسمح سلب زال لاق دهام نغ ديز نغ ةحاط

 امأف اروتلزو يسادو ٠ ط'وسمو ٠ روعألاو ءاربث رك ذف م ها مس مغ ءرخأ نع _ىش

 ىوعدو ٠ دودمللا | قلو «بنوبخ ىلا قشو ٠روءئابر 1 ىذلا كي بداص وف هربت

 006 طاوسم اأو ٠ هني زب ودب رمأي يذلا انْزلا بحاص وبف ٠ روعالا امنأو . ةيلماخلا



 جال

 لوقف موقلاىلا لجرلا بهذيف ربخاب هربخيف لجرلا قا عم يذلا بذكلا 0

 5 هاد 0 3 اذكو ذك ىندح هرمنا ام ىردأ أمو هويد>و فرعأ الحر ثأر دق

 بروي ايإو ف مهملع هبضغيو مف نيعلا هيو .هلعا ىلا لجإلا مم لخدي يذلا وهف

 رعأ هللاو قوسلا ىف هتار ركرت ىذلا قودلا بحاص وهف

 سل ت1 20207 يصمم درت اك دولا كلك

 مد( ةياملا دعب لوالا بالا جه

 بسو هءاع هللا ىلص هللا لوسر نع رباح ثريدح نم.ىذمرتلاو هن «ىور)

 تاطتس اذاف هماعطدنع هرضحي ىت>هنأش نم'يش لك دنع ؟دحأ رمضحي ناطيشلا نا لاق
 غرف اذاف ناطيشلل ابعدي الو اهلك" ايو ىذأ نم اهب ناك ام طمنلو اهذخأيلف ةدحأ ةمقث
 ةكربلا هماعط ىأ ىف ىردي ال هناذ هعباصأ قمعلياف

 كتكات ب لل“ كادت مص

 ( هلدأ لجرلا عامج ناطيشلا روضح ناب ىف )

 اذا كدحأ نأ ول سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق لاق كامن ىننأ (نع)
 نا هنأف ان:ةزرام ناط. لا بنحو ناكشلا انينح مهلا هللا محل لاق هلدأ ىنأب نأ دارأ

 ىغاقلا لاق ١ ٠ نيديحصلا ف ةاحرخأ دبأ ناطيشاا هرسغل ا كلذ 2 دأو أمهماب ردقب

 ءاماعلا ضعب لاقو ةسوسولاو ءاوغالاو ررضلا عيمج ىف مو.ءلا ىلع دحأ هلدحي مل ضايع

 ينم«, تناك اذا لقمي نلن نوكن ال اهنال ىذلا ىنعع نوكنت نأ ز وجي ال ةركن اذهه ام

 ةرامع نب د# انادح راثآلا بيدوم 2 رب رح نبا لاقو ٠و« ئش أهائدم نوكيذ يذلا

 نب نامع نع ىمئاسالا ىلع نب ىف“ أس ردح يلحباا صاع نب لهس ىنتتدح يدسالا

 كلذُم ةعم مما لرلحا ىلع ناجل ىواعنا مس و >رلا عماج اذا لاق دهاجم نع دوسالا

 ا( 0



 5 0 8 هس ةييوال
 وق نيالساو عب | بانا ىف انمدق دقو ناج الو مهلبق سنا نوئمطي مل يلاعت هلوق
 يفو هدأ صعأ ا! لجرلا يأ نأ أهم 0 هيلع هللا 0 هلوسرو ىلاعُت هللا نأ سايع نبا

 باتك ىف ىشوطرطلا هرك ذ ثنلابتءاذ تا. ناطيشلا اهملا هتبس اهانأ اذاف ضئاح

 ظ شحاوتلا ميرحم
 همس - م1 مة

 مد ةنالا دم ثلاثلا بابلا جد

 4 12 نبع دواولا ناطيالا روشخ ناي يف )
 هيلع هللا لص هلا لوسر لاق لاق ةربره ىلأ ثيدح نم ( نيحيدصلا ىف

 ميرعاللا ءايا هس نم اخراص لهتسيف ناطيشلا هسف الا دولو» نم مآ ينب نم ام لسو
 اهيفوو ناطيشلا ةسحضن نم اخراص ىللمسف ناطيشلا هس الا اسم دنع ةياور ىفو اهنباو

 يراخبلا دنع ظنا ىفو ةي ل ام رخو كي اهذيعأ ىناو مث مان نا ائورقا ةرب رخ ون لأق

 نعطي بهذ ميرع نب ندع الا دوب نيح هي دافع ىف ناطيشلا نعطي مذ ىقب لك

 دولوملا ا لسوهياع هلل يىلص هللا لوسرلاة لاقرب ره ينأ نعو ٠ ٠ باجحلا ىف نعطف

 | مالسلاهيلع يسع نالو يليهسلا لاق مئاح وبأ هجرخأ ناطيشلا نم ةغزن عقي نيح

 لدي الو لاق سدقلا حور ةخنن نه قلخ اءاو هزونم نم ذيعأف لاجرلا ىنم نم قلخم

 هياع هللا لص ادم 1 دو لا ل دع ع مالسلا هيا ىسيع لضف يلع اذه
 دربلاو جلتلاب سدقلا جور هلسغ نأ دعب اناءاو 5 5< هبلق 'يىلمو زمغملا كلذ هنم عزت دق

 امسالناطبشلا اهرضحي تاوبشلاو ينءال ةكرحلا ةورشلا عضومل هيف زمفملا كللذ ناك اهناو

 | 0111 نبالا يلإ ال بآلا يلا امجاو هيف تملا كلذ ناكف نمو سبل نم ةوبش
 ىذلانأ نيف مدلا قاعو ناطي 0 4 جرخأف هردص قش لاقاذطو | م هيلعهللا

 رعأ هلل هللاو دووم لكن م ناطيشلا هز.غب يذلا وه هيف سما

 دس. وح 37-1 | يف 1 7< دب



 م ةبأملا لعل نرد"

 (« مد نباب ةللناطبشال نأ نايب ىف ل

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق دوعسم نبا ثيدح نم ىذدرتلا 4 ىور)

 بيذكتو رشلاب داعباف ناطيشلا ةمل امأف ةمل كامءالو مدآ نباب ةمل ناظيشال نا لسو

 ىلاعت هللا نم هنأ معيلف كلذ دجو نف قحلاب قيدصتو ريطاب داعناف كلملا ةمل امأو قحلاب

 كدب ناطيشلا أرق مث ناطيشلا نم هّنلاب ذوءتياف ىرخالا دجو نمو ىلاعت هللا دمحيف

 معأ ىلات هللاوءاشحنلاب ؟رمأيو رقتلا

 مك

 مد ةناملا دعب س.اخلا بابلا عم

 ( مدلا ىرجم مذا نبا نم يرجي ناطيشلا نأ ناب يف )

 هللا لص هللا لودر نأ يبح تنب ةينص ثيدح ن٠ نيحيحصلا ىف 4 تبث
 ثيدح نم دوادوبأ ها هاورو و مدلا ىر<+ مدآ نبأ نم يرجي ناطيشلا نا لأق سو هيلع

 هديئاسأب اههدر وأ يواحطلا رثعج وبأ ظفاحلا مهم“ :«ناسلا لهأن م دحاو ريغ ءاورو ا

 نب دمج هللا دبع وأ انثدح ايندلا ىلأ نبا لاقو « سنأ ثيدحو ةينص ثيدح نم

 راثد نب برام نع قوزرم نبا ينهي ديس نع مههارب نب ناسحاندحينيدملا هللادبع
 يبأن ب ركب وبأ لاقو« مدلا ىرجم انم يرجي وهوناط,شلا نم وجنن فيك لاق رمع نبا نع
 ةريغملا نع نارذس انأبنأ ديزب انثدح روصنم نينيسحلا انثدح ةسوسولا باتك ىف دواد

 باب ىف انمدق دقو ريدلا ف ضبدي و ليلحالا ىف يرجي ناطيشلا نا لآق مهارب نع

 لخادتو كك ناكماو كالذ ىفلوتلا ةسوسولا بابوعورممملا ندب ىف نجلا لوخد

 كانه رظنيلف ماسجالا

 جب و بس ور كولر رج هيل سس حبب



 ا
 ع رو جعوو جس دنع رم صاص» هام اي دع د انساج كطام ه ع ع دع محن سرحت يو توج رح حج جا د ع حاحا ك3

 هءلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هللا للع نب رباح ثيدح نم ( نيخيحصلا ىف)

 بهذ اذاف ذانيحرشتلي ناطيشلا ناف ركنادبص | ودكف ميسماوليالا حنج ناك اذا سو

 حث :ْنآ اورمحو ىلع هللا مسا ورك او باوبالا ١ وةلغاو موا لالا ن هم ةعاس

 ةياور ىف قو مخير اصم 8 عش املع | وطرعت 3 وأو رد هلا مسا اورك داو

 ااغ حتنيال ناطيشلا نآف

 دم صح د سو مبسم مع حسم

 مد ةثالا دعب عباسلا بابلا همس

 4 نايبصلا نع ناطيشاا ىبلي امنابب ىف إل

 ا لا ذيع انلدح كقام نب ىديم نب نسسحلا انثدح ىنامركلا برخ ( لاق )
 اوذخنا سو هياع هللا يلص هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع ىخلبلا ةديبع وبأ انثدح يسوم

 رع برد لاقو ا مكن ايبص ل نعناطيش لا ى ولت | ماق ثوب لا ىف تاصوصتملا ت د اماجلا

 نات ةصوصقملا 0 اأو رويطلا هلأ زل ]ريم ف لحرأا دخت نأ نمأيآلا لود ا

 هه أ | ياو أمم 0 3 املا

 ( دحأ هيلع مانيال ىذلا شارفلا ىلع ناطيشلا مون نايب ىف )ل

 نبسيق نع كلاخ ىلأ نب ليعامسا نع مشه اند نأ انتدخ ىثرتلا 4 لات )

 ناطيشلا هيلع مانالا دحأ هباع مانيال اشو رفم تدب ىف نوكي شارف نمام لاق مزاح ىلأ

 ل ل ساو لع مسإ و شرف ذا ل 001 لعادع سبل ( تاق ١)

 فرصل هيف ناطعي كثالف 4 عملا 0 ريغ وأ نسايلوا بارد 2 وأ ماعط نم ياعم 5 ما
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 نيعلا ءاقب عم دب عملا م هنيع ءاقي 6 اماوجاح إو ماعطلاك هنو .ءفالتاب ف ير لاعتساو

 ٍعأ هللاو كلذ ع لديام ثيداحالا ىانمدقدقو

 سمسم يتسن وبي هك ج ع سس

 مد ةثاملا دعب عساتلا بالا 0

 م( نيطايشلا ةلوليق مدع ناب ىف )ل
 وا ام وأ ناك ءانش نابتلا فصن ماني 0 ناك دحأ نب هلل دبع ( لاق ١)

 لاقو ٠٠ ليقت ال نيطايشلا ناف اوليق هنعهللا 22 نب رمع لاق لوقيو كلذب

 لاق كلام نب سنأ نع ةداتق رك ذو ٠٠لتعلا ىف ديزن راهنلاف صن ةمو' دم نب رتعج

 برش نأ لبق لك أورحسنو لاق نم موصلا ظبض نوطبض نه مزاي'')

 1 هامل يملا رشاعلا بابلأ يو

 4( مئانلا سأر ىلعنا طيشلا دقع ناب ىف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ةرب ره ىلأ ثندخ نم مسد ىراخبلا 4 ىور )

 ةدقع ىلعلك برمذي ا وه اذا ؟دحأ سأر ةيفاق ىلعزاطيشلا دعي لاق 1هو

 أضوت ناف ةدتع تاحنا لجو رع هللا 1 ظةيةسا ناف دقراف ليوط ليل كيلع ام 5ك

 ثيبخ حسبصأ الاو سشنلا ِتَظ طيش خبصاف ابك هدقع تاما ىلص نا ةددع تاما

 هللا لصوبلا دنع رك ذ لاقدوعسم نبا ثيدح نم نيحيحصلا ىفو ٠ نالسك سفنلا

 لاب لجر كاذ لاقف ةالصلا ىلا ماقام حبصأ ىت> امن لازام لبق لجر ل
 مئاوخ وأ ىمركلا 3 رق نأ 1 ه ( تاق ) هياذأ ىف لاق وأ هنذأ ىف ه ناطيشلا

 ناطيشلل ليبسالف تالذ أرق نم اءاواطار هلا نم نيطايشلا نم هب ز رحتي أموأ ةرقبلا ةروس

 حبصإ يتح ناطيش#ب رقبال اهأرق نمنا ىلع ةلادلا ثيداحالا نم هانمدقام ليلدب هيلع
 رعأ ىلاعن هّللاو ىرخوللا وجا هلاق انَتلا ةيفاتلاو-
 رم عرس

 رحاف صقنةرامعلا يفو و امال 5 00



 موي ةئاملا لعل رش *ه يداحلاب ارامي

 « ناطيشلا نم هوركملا لا نا نايب يفإ

 َّ هللا لوسز تعمت ةدانق ىنأ ثيدح نه امهريغو ل ىراخلا# يور )

 قصيياف ههركي للا ةدحأ لح اذاف نامي ا ٠ لاو هللا ع نه ايئورلا لوقي سو هيلع هللا

 لوسز نأ ديعس يأ ثيدح نه ىراخبلا ىفو كل 37 هلل له:سلو هراس نع

 دوحيف ىل->ر زع شا نع امماذ اهم ايكؤرلا ؟دحأ ىأر اذا لآ 0 هياع هللا ىلد هللا

 نم هللابْذ عتسيلف نا لا نم يهاماف ههركيام كاذ ريغ ىأر اذاو اهم ثدحيلو املع هللأ

 ناسنالا هارب ام ملا لهأدنعاي' ورلا ىليهسلا لاق ٠ ةرمضل نا امماف دحال اهو ذيالو اهرش

 هآر نأ الا نكن / سوديلع هللا لص يبالاةيورف ةظنبلا ىف نيعب هاربام ةيورلاو همانم ىف

 قح ايئر الانوكت الو اي'ؤ رف ماملا يف ملضو هيلع هللا يلص يبنلا ايور اماو هتابح ىف

 اماو ايتورلاو ةيئورلا نيب كرتشم وهو قملا يأردنف ين آر نممال.لاو ةالصلا هيلع هلوتل
 هرخآو اينو را نممالكلالوأ ةظبلا ىف ىناريسف مانملا ىف ىنار نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 نيبءالسالاريغامف لاتف ايؤرلا ةقيقح يف سانلا مالك ريك ىرزاملا لاق هةي ورا نم

 مهو ناهرب املع موقيالو لقعلاب 2 ال قئاقح ىلع فوقولا أولواحام ةركم ةريثك ليواقأ

 لا 5 و رلا عبي مح بسني بطلاىلا ىمتلي ن 2 مم تالذل تب رطضاف 0

 هتعيبط ىف ةيسانل هيساشاموأ ءاملاىفةحامسلا ىأر مخابلا هيلع باغ نه لوةيوطالخألا

 ىف رانلا ةبسانمل همسشو ولا ىفدوعصلاو نارينلا ل ارصلا هيلع 0 نمو مثابلا ةعيبط

 وأعلا يف ةوماعلاو وجلا ىف ناريطلا هيلا لي اهذاناو اح نذل الو ارمصلا ةعييطةعبيطلا

 ىرجي نأ اندنع نكمأو لقعلاهز و>ناو بهذم اذدو طالخالا ةيدب ىف نوفل دكه

 لياد هيلع مقي هنا طالخألا هذه ةيلغدنع اولاقام لثم قاخم ناب ةداعلا هتردق تلج يرابلا

 طالخالا ىلا كتالذاو.سنول اذهةلاحو ظلغزي 0 عطقلاو ةداع هب تدرطأالو

 لعاذال ذا هولاقام ز وجمالو مماعخم عطنت انافاهملا مثلا اوفاضان ا اماو رابتعالا ةبج ىلع
 ىث ير#تام روص نأ ير هلأكو اذه يف لإ شط طبل ةذسالنلا ةمأ ضعبلو ىلا أ هللا الا



 شقتتا هنم شوقنلا ضعب ىذاح اف رك ألا نا رودب روديهن اكو شوةنملاك ىواعلا ملاعا
 نم شاقتالاو ناهرب هيلع متي مل اج اكحت هنوك مهلوالا نم ًاداسف جضوأ اًذدهو اهنف
 بهذملاو مف شقتثيالو شقتنت ال ضارعالاوملاءلا ىف ىرج اماريثكو ماسجالا تانص
 اهناخم اكتاداقتعا مئانلا باق ىف قاخي ىلاءاو هناحب هنلانا وهو ةنسا لكأ هيلعام جيحصلا

 هذه قلخ اذاف ةظني الو مول هلعت 0 اشيام لعنب ىلاعت وك رايت وهو ناظقيلا ب اق ىف

 اذاذ اهتلخ ناك وأ لاح يفأ ىف اهتلخي رخأ ر وءأ ىلع الع ابلمج هن احمي هن أكف تادانتعالا

 فالخ ىلع ا دتتعا هنأ هيفأم ىراصتةفرئاطب سدلو ناريعلا داقتعا مكانلا بلق 5 ىف قاخ

 املع داتتعالا كيذ نوكيف هيلع وهام فالخ ىلع !سمأ دقتمب نمةظقتبلا يف كو هيلعوهام

 نكلو ىلاعت هللا قاخ عهلاو رطملا ىلع اءاع مسغلا ىلاعت هللا قاخ نوكي م هريغ ىلع

 ةامح ريش وأ كلا ةرظخ ا ىلع امل ابا اباد ىتاا تاداقتعالاو ايوراا قلخم

 اعاستاوازاجج هيلا بسنيف ناطيشلا ةرضحب رضيام ىلع لع ود امم اهدض قاخي و ناطبشلا
 يلعالناطبشلا نم حلاو لجو زع هللا ٠ نم ايورلا - هيلع هللا ىلع هلوش ”ينعملا اذهو

 يهننا هركي امل مسا محلا بح ال اعسا انكراا نوكتو هريغيف ايذ لفي ناطيشلا نا

 هنع هغاب امف قاحسا وبأ ىنيثارتسالا لوق اي*ورلاةتيتحيف ىلبسلا ىحو٠٠ىرزاملا لوق ٠
 بلتلا ىقغ !ذاوقيملا نم هن كاردأ ةيذورلا هناك باتا ىب 0 كاردإ ايتورلا نا
 لجأو ينما ايذورلا تناك ب باقلا رثك أ نعوأمونلا هنع بهذ اذاف يشرب مل مونلا هلك
 تسببلو مونل ١ ىف فار || اهدت:ع+ تاداقتعا اك :ررلا ىضاقلا لاقو لاق رحسلا ايؤرك

 ”ورملاابههوتي ماهوأ امثو رلآ كروذ ىن كي وبأ د:ءالا لاقو ٠٠ ةساخلا كارداك كارداب

 ىفال لاو>الا ضعب َْق نوكي ناز وي دقف ىنبثارغسالا لوق اما لاق مث مث مون اليف

 مودملاولاحلا كالت ُّق ميدو أملا يف ىرب دق ىئارلا ناف اي؟ 0 لاوحأ عب

 وهام ىلع 'يثلا دقن دق هنال قل تاداتتعا ىضاقلا لوق اماو تاك اردالا هب 0

 وهو اني هدقتءيف مولا يف نبآلا ىرب ىذلاك هل 2 فالخ ىلع هدقتعي دقو هيلع

 ركب ىأ لوق و نبلب سدلو من ء ةرايع هنأ مونلا ل ََل أ> يف سدي دقو ملا نعةرابع

 يفهر وص” يف "ىلا مموتي مئانلا نال ىضاتلا لوقل ضقانع سيلو جيحصف مول يش

 هبلا بتأث اذا مونلا يف هلقع 0 هموت م ىشلا نا مولا كزذ عم دقتعإ 9 هدإخ



 م4

 ابمهوت ىت "5 هر وصلا ىلع سيل هموت ىذلا نأ معو داتتعالا هنع لحنا ةظّيلا ىف هْلَمَع

 ءأجافام مفدي هلقعو ةعم ىع رحبلا نأ ةءشأم ةنيفسلا يف وهو ةظ دل يث مثول يذاك

 سشفقتلا تدقتعا مولا رحت لتعلا تارع اذاف مونام ة ةحص دقتءال كلذ الولو مولا هب

 1 مثول !قيدصت داقتءا ةلاها كال و يف مو بذاك أماو ققداصاما هو مهد 1 مخ م أم ةحص

 نل امماذ سو هيلع هللا يلص هلوق امأو ىرزأاملا لاق .ءايو رلاةقيتح ىف هك ذام ىهننا

 هلعاف ناك اذا ثديدحلا يف روك للا ع تلا اذه نهد عورلا نا ا ليقف هرمضن

 اذهنا داري نا لمتع ليقو هوركملا مف هد َّى هتردق تاح هللا ىلع هلككتم هن اقدم

 6 هيفابس كإاذ نورك م ن؛ مانملا هيلع لدام ذوفل نه عني هنم لعقلا

 6-4 ل لمأ دمع كَ ذملا رئاظناا ن .٠ ىاثذ ريغ لا ءالأب ءأإ عفدت ةقدصلا ع ل 0

 رعأ ىلا «ل هلا

 7 ةحاملا فعل ردع ىاثلا بابلا قم

 2 اشو هياع هللا يلص يب الاب لثع ال ناطيشلا نأ نايب ىفإ

 ةرب رهاب ا نأ فوع نب نم رلا دبع نب ةماس بأ تلح نم * 6 نيحدصلا ىفإ

 ةظّقيلا ىف يناريسف مأذ ١: ىف ىلار نه لوي / لسو هب ا 5 |ىلص هللا لور نأ تعمس لاق

 هللا لودر لاق ةدانقوبأ لاق ةلسوبأ لاقو لاق 2 م ثلا ل'ع ال ةظقياا ىف يف 10

 ين ار دقق مانا ىف يل ار نم ةياور يفو قملا ىأر هن قار ند ملسو هياع هللا ىلص

 للا لع هلوقب. دارملا نأ ىلا تبطلانب ركب ونأ ىضاقلا بهذ ٠ ٠ ىب لخن ال ناطبشاا ناف
 0 [انطأ نوكت ال انكر ناو قالا ىاراقلا ىف اردن مانملا ىف ىنآر نم سو هيلع

 ن*ء قرطاا ضعب ىف سو هيلع هللا ىلع وق هلق ام دضعي و ناطيشااب تاهيبشنلا نم
 ىلص هلوقو مانملا نم لوألا ثيدحلاب ديرا ام هب دارا ناك نا قطا ىأر دتف ىلار

 13 اءاوانانضأ نوكت ال اينو ر نأ يلا ةراثغا يب لثتنال.ناطبشلا ناف سو هيلع هللا
 فالخ ىلعوأ ةيحالا ضيبأ ايش مار ول اه انيلا ةلوةنملا هتتصريغ ىلعينلارلا هارب دقو اقح

 هعم امهم لكودارب و برغملاب رخ + لاو قرا ىدح ا دجاو ناكر ىف" نانثا هارب وأ هنول



 يي ل ل ا
 ةيئور الان وكت الوايئؤر مانملا ف 1 هللا ىلص ىتايؤر يليهسلا لاقو ٠٠ 6-2 ىف
 ةيكرلا نيب ”كرترتم وهو قطان ئار دق ىلار نم ملسو هياءهللا ىلص هلوتل قح

 يناثثاو ايئورلا نم مالكلا لوأ ةلفتلا ىف ىناريسف ماملا ىف ىف ارم هلوق امأوا رع

 دقق هأآر نم نأ دارملاو هرهظ ىلع لو# ثيد_هلا لب نورخآ لاقو ةيئورلا نم

 فرس ىلاراطضي ىت> هليح لتع 9 كلذ ن عن عنام الو سو هيلع هللا ىلص 7

 ىفو ةثورعملا هتتح فالخ ىلع ىرب دق هنأ لالتعالا 8 هرهاظ نع مالكلا

 دقو هيلع يه ام ريغ ىلع 1 ليو هتافص يف طلغ كلذ ناف اعم نيناتخ نيناكم

 هتاذ نوكش ةداعلا ىف ىرب امل اطبتر» ليختي ام نوكل تاير تالايلغا ضعب نافب

 قدح هيف طرتشي ال كاردالاو ةيئرم ريغ ةليخش» هتأفصو ةيأرم مشو هيلع 3 ىلص

 امناو اهبلع ارهالظ الو ضرالا ىف انوفدم ىرملا نوك الو تافاملابرتالو را ١
 فالتخا ينم ةليديملا تانصلا نوكحتو هدوعو تدادقع اوم 0 ا
 00 سو هيلع هللا ىلص ىلا اير باب يف ىنامركلا رك ذ دقو تاللالدلا

 برح م اعوهف اباش يذرا 0 مس ماع ءوبف اخي ماخلا ف قدر“ اذا هنأ ثيدخلا ىف

 ناف هلتق لح الن ملتقب هرمأي م كارو ا هللا ىلص هنع مبدا وج 5-5 6 كاذكو

 يرزاملا لاق اذه لثم عوقو عنم ىناثلا مهجاوجو ةيئرملا ال ةليخنملا تافصلا نم كاذ
 هب كو امع ءالده لاصتنا اذهف تائصلا 0 يف ' طوق عم م هانا ءدنع ه>وال

 1 اعاك وأ ةظقيلا ىف يلاريسف ماما ىف ىف يف 37 نم 86 هيلع هلل ىف هلوق اه ّ ىذاقلا

 ةظقاأ ىف ىناريسف ظونحلا ناك نا ىرزاملا لاق م دقت امم ذوخأم ل اذ ةاظتءلا ىف

 مانملا ىف هأر اذإ هناف 5 هراع هللا ىلص هيلأ رجامم ! نم هرممع لحأ ديرب نأ ىلوحيف

 ةظنيلا ةيؤر ىلع اهلع مانملا ايؤر لعج هتردق تاج يرابلا نوكيو ةظقيلا ىف هاريسف
 فيك ايورلا ىف ةلئسأ نمض يف يليهسلا لاقو»٠ لسو هيلع هللا ىلع كلذب هبلا 4
 سيل ام اهنمو هل ٌةر وص ىهام اهنم ةناتحم رود ىلع يرن نق اماك وا امد ايؤرلانوكت

 3 لا> ىف يأر اذا لاقو ايؤرلا ةتيتح ىف مالكلا ري رقت لعل تاحاو هل ةروصب

 نم نكلو اقح هآر دنق الع ناك ىتلا هثرود ريغ ىلع الثم سو هيلع هللا ىلص ادم

 00 ىف دتنعاو © ةئسس (منأو هتروص اهنأ ةروصلا موف ةيزورلا نم ال ايذرلا
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 3 ظ ةللا
 نم مدل : امك ايكورلا ةدود َّق مثول كلذ حدب و ممول قيدمعت لقعلا بوزرغل

 ا” ىأر نب كادكو رحلا ةئاور ةحص ىف زحبلا ىتمل هوت وبلا يك ازلا نالفتتلا
 موت هتيؤر ةحص ىف خدقي و هنيعل ءاردتف ارئاط وأ ايبص هضوتف اد ديعب ناكم نم

 الو لقملا لوصحل مهونلا تاذ ىف مولا بذكي ةظقبلا ىف هنكل يه ام ريغ ىلع ةرومصلا

 ليلدلا ىف رظنلا نع لقعلا بزعل هقدص دقتعي لب مونلا لاح ىف ممولا لتعلا بذكي

 داقعنالا لا ظتيئسا اذاف جراخ نم اط دوجو ال لادلعا يف ةلخادلا ةروصلا دقتعيف
 لايلعا لخاد اهقلخمب مل ىلامت هللا ناف ةمعونملا ةروصلا كللت ىف رظنلا يتب و رظنلا ديدجتب
 دوجو ال ىتلا ةمهوالا ةروصلا بسح ىلع لب وألا فاتخيفايورلا ليوأت اهم قاعتيل الإ

 هءاع هللا يل ص يبزلا ةروص ىلع لدي نأ ناطيشلل زجي ل هنأ كشال ( لصن)ل

 نأو“اتح مانملا يف ىلاعأ هلل ايؤؤر نوكن نابردجأو لجو زعدطاب لئقنال نأ ىرحأف حض
 لوق ىلع امأو ىبرءلانب ركب وبأ مهنم ةنثاط لوق ىلع اذه ناطيشلا نم اطيلخ نوكي ال
 يه امنا هلئتو ناطيشلا روصن نم ةمصعلا نأ ىلا اوبهذ مهناف ءافلعلا نم يرخأ ةنئاط

 لجو زع هللا فرصف روصلا هيلع زوي رشب هنأل سو هيلع هللا ىلص يبنلا قح ىف
 اهرك ذ ةمت هل مالكلا اذهو . ةبذاكلا ايئورلاب هايؤور طاتخت الثل هب لثقي نأ ناطيشلا
 هدضو لوقلا فرع هلوأ نم للصفلا لمأت نمو !م”رسعتخا ىراخبلا حرش ىف لاطب نبا

 ريصبلا عيمساا وهو *ىثدلثك سيلو قيفوتلا هللابو هتكرت ام ىنعم ىلع كاذهلدو

 أطوملا ىف كلامىور» ٠ ةفرعموب«ظيغو هتراتحوهرحدو ناطيشلارغص ناب (لصفإل

 ناطيشلا ربه لاق سو هيلع هللىلصهنلالوسر نأ زب رك نب هللا دبع نب ةحلط ثيدح نه
 نم ىرب امل الا كاذ اموةفرع موب ىفهنمظيغأ الو رتحأ الو رحدأ الو رفصأ هيف وه اموب

 ليربج ىأر هناف ردب موب ىأر ام الا راكلابونذلا نع ىلاعت هللا ز واجتو ةمحرلا لزتت

 ةكئالملا عرب

 هوك لح لح ع يح درع يح نرخ ص يح يي يح ركع يح لع يح يلم يح لج يح ف يحبس مرحيح رت يحرص



 مد ةناملا دعن سثع ثلائاا بايلا :--

 دهم نم ناطبشلا نرق عولط نايب ىف )ل

 هللا لوسر ثم رمع نب هللا دبع ثيدح ند امر يغو انو ىراذإلا « ىورإ

 كي نم قراشملا ىلا ريش انه ةنكلا نأ الا ريكا" لع رخو لو سو هيلع هللا ىلص
 0 انالث انبه ةدغلا نإ اه ىلا ا لاق ةياور يفو ناطيشلا نرق علطب

 نإإالا لوش قرشلا ليقوسم لو هيلع هللا لص هللا لوسر عم مس هنأ ئرخأ يفر ٠ هون

 هللا قبض يلا نأ ةياور ىف 2 را ل داز و ناطيشلا نرف علطإ ثرح ند ه انهه ةنتئلا

 ةدهت ىفو هلا لوسر ا اولق ان يف انل كراب مهلا انماش يف ان كراب مهلا لاق سو هيلع
 ناطشلا نرق علطإ اهنمو نتفلاو لزالزلا كلانه ةثلاثلا ىف لاق هناغأف

 نأو نكرلا عض نميفتناتخا ةبهكلاتنب الل اشب رق نأ ريسلا لهأ ركذ ( لصف )ل

 خيش ةروص ىف لثك رسال أو علام هةعضصو يذلا وعلو حتا ل لوسر

 العأب نسما جامت نكرلا ىمأ ىف سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر اوكج نوع يلد
 ىوذنود 2 0 وهو نكرلا أزه عضانأ من دكر دقأ شي رق رشءم اي هتوص

 رواشنال شيرق تءمتحا ١| كلذكو كلذ او :كس مث مهني امف ارش ريثي داكف 3

 0 اوليلد ح خيش رد ا سلبا للك انو هيلع هللا ىلص يبنلا ىعأ ىف

 كامو مدقُت 3 ناطيشلان رق اممم علطإ 0 نال ايدج لثمتت ةيعكلا ىف امأو لم

 0 ممم ناخدبال تااق تءمتجا امل اشي رق نأ ريسلا لهأ ضعب رك ذف رواشنلا
 نم ينل لو نا هناسألا م سو هيلع هللا يلد لمع 2 ماوه نال ة ةماهم ند دعا

 نأ ا ثيدح ىف درو دقو ناينملا سانت 50 من نم ملطب هنرق نوك ىلا ةمام

 ٍ هللا يضر ةشئاع بأب دنع فقو مالكلا اذه لاق نح سو هيلع هللا ىلص يبلا

 1 رظان اهمع هللاىضر ةشلاع باب دنع هفوقو قو لكيلا لاق كي / لانو قزتشملا ىلا رظنو

 مومن ةنتنلا عوفو كنع قرصا ىلا اهحورخ رك ةريع ةنيقلا ٠ نم ردي قرشا 0ك

 0 نيح ملسو هبلع هللا يلص هلوق اذه ىلا مهضا او يملاعت هللا ءاش ١ را



 اخ
 راج 1 تنسج ل زال تزل عا قلوس 1:2 يع ريتا 331ج ب تصحو عرب هتوور مرر وسوم جتك عنكم دس

 م: ةناملا دعب رشثع ملارلا بابلا فتمس

أممورغو سمشلا عولط نايب ىف)
 )0 ناش رق نيب 

 هللا لوا تاق لاق ة ةساع نعل ورم ثيدح ن ٠ ينانلاو دواد وبأ (ىد)

 ةبوتكم ةدوبش» ةالصلا ناف تئش ام لصف رخآلا ليلا فوج لاق عمسأ ليلا ىأ
 عاظن أهماو نسر قل حمر سلف 1 5 عمترتف سهشأا ملطت ىت> رهفا ّ ” معيصلا يلصت ىح

 ىتح ةب وةنكم ةدوزشم ةالصلا ناف تئش ام لص مث راغكلا ال يلعيف ناطيش ينرق نيب

 ظ لصف سمشنا تَعاَر اذاؤ أمماونأ حتمتو رجلا مج ناؤ رمق مث هلظ مىرلا لد

 سمشلا برغت ىت- رصقا مث رصعلا ىلصت ىت> ةب وتكم ةدوهشم ةالصلا نأف تأش

 3 06 دير نع كألأم ئىورو ”٠ رافكلا (_مل ىلهإو ناطيش ىلرأ سب برغل أما

 نا لق. لسو هيلع هللا يبد هللا لودر نأ يحانصلا هللا دبع نع راسب نب ءاطع نع
 ٌتَد اذأو أمرا توت:ما اذا مت اهقر رف تعقئرأ اذاو ناطيشنا نر اهعدو 3 سما

 ذي تاقواللا كلك قى ٠ ةالمصلا نع معو هيأع 6 ىلَد هللأ لوسز ١ ىممو امرا فو رغأآل

 ةاورلا روج يحب: صأأ هللا دع دحلا 56 ّق 7 5 ىلع ىف عب ةربلا لع نبأ لاق

 نع راسإ نب ءأم ء نع سأنيديز ْنَع للام نعفرط# لاقو «؟ه هريغو يبعلا مهم

 هللا دبع وأ وو باوصلا وهو عابطلا .ىسع 0 قاحسا هعلاتو ىحانصلا هللا ليغ يأ

 لوسر يوت هل ةبحص الو نيعباتلا راك نه وهو هليسغ ن نمر ليغ هيساو ىحبازصلا

 د ثيدخلا ىنعم ىف ءامأعللو «٠ لايا سمخم ةنيدملا همودق لبق و هيلع هللا ىلص هللا

 يلعو ناطيش ن رق ىلع ملطنو برغت اهماو هتنيتح ىلع ظفللا كلذ نأ أ اهدحأ نالوق

 فيكن ريغ ن ارا ال ةنح كيرلا هاظ ىلع نطيش 1 نيش ضار

 أ سابع نءا نع ةمركع ثيدح لوقلا اذه لاق نم ةححو ىربالام فكي ايل نايل

 ! ةرعش نمأ ت تالا يأ نب ةيمأ ىف سو هيلع هللا ىلص يبنلا ن هرع ءادح أم تأرأ هل لاق

 هلوق نركنأ اولق هرعش نم متركنأ اف ق> وه لاق هباق رفكو

 دودي امنول حصن ءارمح  ةليارخالكعلطت سمشلاو
 دإ #4 الاو ةبدذم الأ اباسر ْى مف ةعلاطب تأ



 _خخؤث

 نوعبس اهسخنب تح طق ئمشلا تملط ام هديب ىنتن ىذلاو لات دلجت سمسا لإ ١
 هللا نود نم ىننو دب»ب موق يلع علطا ال لوقف يبطا يملطا ا نولوتبو كله نلأ
 ناطيش 5 مآ ىنب ءارضلا لبةتسيف عولطلاب اهرمأي و هللا نع كالم اهمئأي ف

 تب رغ امو احن لا هللا هفرحيف هنرق نب مط عواطلا 3 هع اهدصت نأ ديو

 دوحسلا نع اهدصإ نا ديرب ناطيش امتأيف ةدجاس ىلامت هلل ترخالا طق س.شلا

 لَو هيلع هلل ىل_ص هللالوسر لوق كالذف امن ىلاعأ هللأ هقرحيف هينرق نيب برغف

 اذه ىنعمنو رخآ لاقو٠ ٠ ناطيش ينرق نيب الا تب رغالو ناطيش ينرق نيبالا تءلط ام

 نيمشلا لست ةمأ انهناطيشل|نرقب دن رأ هنأو مالكلا عاسناو زاجل ىلع اندنع ثيدحلا

 ناكو هللا نود نم سعشلا كذب درعقت ابغولطو | مورغ نبح يف يلصنو 0 دحسأو

 هذ_ه يف ةالصلا نعى بف مهنلاذ بحي و رانكلاب هيشألا ركب سو هيلع هللا ىلص

 ىعسا ةمالا نال اهماسل 7 فو رعم برعلا ةغأ ف زااح لإ وأتلا | كألذل تاقوالا

 انو رقو يملاعت لآقو نرق نم ميلبق انكلهأ 8و لجو زع لاقو نورق مهالاو | ذر 2

 0 هياع هللأ ىلد هللا لوعر لاو يلوالا نورفلا كاب ف ىلا ل اريثك كلذ سب

 ىلاعت هللا حش دقو هل م معاطا ناط.شنا ىلا نرقلا فايغا نأ 'احو ىرق صانلا ريح ش

 ورمع يدحرأ" هيا قيرط نع ليواتلا اذه وأ نم ةح> نهوناطيشلا بارد رافكلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةماعا يلأ ثيدحو هانمدق ىذلا ىلسلا ةسبع نبإ

 لعأ هللا

 ل

 م46 ةثملا همز ريشع سماخلا بابلا لفيم

 4 ناطيشلا دعقم ناب ىف ع

 نب هلل كيع نب دم نب دهحأ انريخأ تدالا باتك ىفلالخلا ركب وبأ 4« لاق ر

 نع ىمعالا ىسسعلا ةريغم نع ةبعش انادح ىمع انثدح يرهزلا م ءاقلا وبأ انتدح ةقدص

 لوثم لظلا ُّق هبصمن و سءشلا ىف يف هد لعل دود لاق ور<ع قرف 5 لع نع رع يبعشلا
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 أ ن لأ ع اد دع ىعان ادح مساقلاوأ اثدح دحأ ايجأ .٠ نانا
 نع اخ نب ةرق ان دح باهولا كيع أند دعج نب ى اريحا ٠٠١ كلذ لثع 5 ةرب ره

 9 ٠ سمشلاو لظلا نيب ناطيشلا ليقم ةم لوي ناك هنأ ةيدملا 54 ليه ْن ء عبمت

 سمشلاو لافلا نيب ناطيشلادعتم لاقي نآك ةداتأ نعدرعس انأبنأ باهولا دب ا 0
 ١" تح زوامتم نب قاحسا نا مْزاَخ و لم نب نحا قريخأ انأاي هش دوعتلا هركيو

 يه دق سيلا هور ياه لأ سمشلاو لظلا نب ساهم نا ركن هللا ديع نال لآق

 يبلا نع هيف يملا حص دق ةيوهارزب قدسا لاقر وصنم ََى قادسا 00 نع

 0 ناك هيف سل ًادباول نكلو اسو هيلع هللا ىلد

 00 ا ل لل
 001 للا

 م هناا ىلعل رش سوادا بابلا 0

 راج اذا يضاقلل ناطبشلا موزا ناب ىف إل

 هللا يلص هللا لوسر لاق لاق ىفوأ ىلأنب هللا دبعشيدحنم ىذمرتلا « ىور )

 ناطي الإ - و 4 ىلخت راج اذا رع ؛ لام يئكاقلا 0 هللا ل هيلع

 . سس
 - هك ميسر حس

 م7 4 ةئاملا كعل ري أانبلا بابلا /-

 4« ةالصلاب ىدون اذاناطيشلا رابدإ ناب ىف

 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىأ ثيدح نم امهريغو 4 نيحيدصلا ىف (

 اذا ىتح نيدانملا عيسي ال ىتح طارض هل ناطيشلا ربدا ةالصلاب ىدون اذا سو هيلع

 نكي ملام اذك رك ذاو اذكرك ذا لوقي هسننو ءرملا نيسب رظحي ىت> لبقأ بيوثتلا ىضق
 د عمس اذا ناطيشلا نا ةياور ىفو ىلع ىرديام لجرلا لظإ يقح لبق رك ذي

 ند اذا ىرخأ يفو سوس وف مر ىومنأ أ اذاؤ هدوص عمسإال ىق ج> هل 0 ةالملاب

 اطارض رسل طرمض م !ذلاد طا رضلا_يرهوجلا لاق صاصخح هلو نالعي كلا ريدأ نذاوملا



 ب ديا
 صاصخلاوءايلا نوكس اقيخ هب ولاخ نبا طظريض ةرهججا ف ”تيأرو ان قش ند لثم

 ةياد نءادا 2 لاق اصح صخ صح دقو يممصالا ن لك همعرسو ودعلا هل مخلب

 أدعو هبن ذب عصمو هين ذأب رصاذار اجلا ع تأراملاق صاصحلا امدو>ح: ا ىلأ نب مماعل ت "اق

 نأ مداعلوقو لاق مهضعل لوق ىف طارضلا وه لاقي ديبع وأ لاق هصايصح كالذف

 لعأ هللاو هللاو ا يغ.صالا لوق وهو يلا

 ل 11 عاما ما
 ايس يسيح يسب يب يب يع يح يب يح يجن بخ يب يببس بس يبس ينج يس ع يس يس وس بج لج دس بج ساه سبح

 مد6# ةثاملا دعا ريشع نماثلا بابلا جم

 « ةدحاو لعن ىف ناطيشلا ىشم ناب ىف)

 انثدح اسم نب دبياولا هديك تكاوروا نب دمحم انأدح برح م لاق )

 ىلص هللا لوسر نع ةرب ره يلأ نع جررعالا نع ةعيب ر نب رقعج نع دعس نن ثبللا

 ةدحاو لعن ىف ىث.ي ناطيشلا ناف ةدحاو ل يف ةدحأ يمال لاق سو هيلع أ

 انثد_ح> ةدحاو ةيهارك ةدحاو لعن ىف لجرلا يشي نأ هركي دمحأ 2 برح لاق

 ةربرهىلأ نع نيدر ىلأنع شمالا نع ةيواعم وبأ انئدح دخلا دبع نب يبحي
 ىرخالا ىفشمي الف كدحأ عسش مطقتا اذا لوذي لو هيلع هللا لص هللالوسر تءعس

 ابحاصي يت>

 0-١ ةئاملا كمل رع عسأتلا بايلا 5-1

 ا ةدحسلا مذآ نبا الث اذا ناطيشلا لازتعا ناب ىف )ل

 مد. أ نب اممأ هلبواي لوتبو يكبي ناطيشلا لزتعا ةدجسلا مدآ نبا الث( اذا)

 انثدح ايندلا ينأ نبا لاق٠ ٠ رانلا ىلف ثيباف دوست ضأو ب هلف دجسف دوجسلاب

 هللادببع ن نع نالجع نب دهم نع ليعاعسا نب ملاح انثدح سنوب نب نمر ليع لسموبأ
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 تعطق لوقي هنم تذعتسا اذاف انعام ثنءل لاق نأطيشلا تعا اذا لاق 0 نبا

 ىعبت ناطيشلا نأ عاطاف دودحسلاب مذآ 0 ارعأ هل واي لود تدجس اد داو ىربظ

 رانلا ناطيشالو ةنملا مآ نب الف

 لم ةلاأا دعل نب رشثع يفوملا بابلأ جم

 ( ناو ثدحأ هنأ ىيلصم# ناطيشلا ليخضمناي ىفإل

 ( ناطيشلا نم ةالصلا ىف ساطعلاو ساعنلاو باواثتاا)

 ىلا يكش لآق ىتزاملا مص صاع نب ديز نب هللا دبع ثيدح نم ( نيحيحصلا ىف ١:

 فرصتبال لا ةالصلا ىف ءىكلا دجحم هنأ هللا ليي لجرا سو هيلع هللا لص ى
 .ىاربا نب قاحسا انثدح دهم نب ركبو أ لاق ٠ ءاحمر دج الام عمشإ ىّتح 0

 نا هللا دبع لاق لاق نكس نب سبق 0 لاهملا نع شمعالا نع ري رج نع

 دق هنأ هب ريل هرإد ىف خفن فرصن» نا هايعا اذان ةالصلا ىف كدحأ فيطن ناعيدلا

 رباجنبب دحم انادح قاحسا لاقو ٠٠ اتوص عوسي وأ ابر دجي ىتح نفرصني الف ثدحأ
 ى مع قورملاف مدا نا نعىرجت ناطي ثلانا هللا دبع لاق لاق 1” محام نع دامح نغ

 تندحأ لوي مث هللاحأ لبيو هربد ىف ختنيف ةالصلا فوهو «دحأ ينأي هنأ ىتح مدللا

 ىف ىناربطلا لاو ٠ اللب دج وأ .اتوص عمسإ وأ ار ندي ىتح مدحأ نفرصني الف

 عهرلا نب سيق اثدح ىذ :هملا ناسغ وأ انثدح.رضنلا نب دمحم انأدح ريبكلا مجعملا

 ٠ ةالمعلا ىف: ساعنلاو ىلادت هللا نم ةئمأ لاتتلا دنع سامتلا لاق هللا دبع نعرز نع
 ةزيدز لأ ن نع ىروألا نع قار رلا دبع ع ن؟ مهار ربا نب قادسا نع هقاس مث ناطيثلا

 دهزن نعةدئاز ان انأ و رمعنب ةب واعم انثدح ىدزالا رضنلا نب دم انئثدح هللا ديع نع

 ناطيشلا نم ةالصلا يف ساطعلاو بؤواثتلا لاقدوءسم نب هللا ديع نع نايبظ يبأ نبا
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 مده ةئاملا كعب للورشعلاو يداحلا بابلا 0

 ( ناطيشلا نم ةلجعلا نأ ناب ىف )ل
 انثدح رانغلا دبع نب دواد نب دوحأ انثدح زاهمالا تاتك ىف ىنسلا نبا 4 لاقإ)

 لوسر نأ هدو نع هيبأ نع لوم 0س سارعلا نب نميهملا دبع ان:دح يرهزلا به وبأ

 ناطيشلا نم ةلجعلاو لجو زع هللا نم ةانالا لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا

 د ةناملا دما نورشعلاو ىتاثلا بابلا جمس

 ) ناطي.شلا ةيور دنع راجل 3 ناب 2 (

 هءلع هل يلد هل هللأ لوشر نأ ةرب ره يبأ ثبدح نم 0 يراخبلا 4 يور)

 قبل منعم اذإو اكلم تأو امنا دف نمد 0 جيا حام ملمس اذا لاق سو

 اناطث تأ اهماف ناطبشلا ن لك هللاب اوذوهتف 1

 مد ةناملا دمل نورشثملاو ثلاثلا بابلا جم

 ( دحسملا لهال ناطيشلا ضرعت ناب ىن)

 ديعس نع ع نايع ب دا حضلا از: دح يننحلا ركبو 1 أ دح هدئسم يف ددحأ( لاق ١

 دجسملاف ناك اذا مكدحأنا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرب ره ىنأ نع ىربقملا

 جرو رهوبأ لاق هللا هنتر ل نكس اذاق هتبادب لجرلا ناب اك 4 سناظ ناطشلا ١

 8 ذيال هاف حئافف مح حاملا اما اولا 55 ديال ال اذك الئام هارت قارملا اما كالذ نورت رنأو

 سو هيلع هللا يلص هللا ىف نا سنأ نعةداتق انثدح نابأ اندح دمحأ لاقو ٠ ٠ ىلاعت هللا
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 "قد
 هديب دممأ سفن ىذلاوف قانعالا نبب دو اهب اونراقو مكفونصا وصار لوش ناك

 باتك ىف ىنسلا نبا ىورو «فذحلا هن أك فصلا لاخ نم لخدي ناط.ثلا ىرال ىنا
 اذا مكدحأ نا لاق لسو هيلع هللا ىلص يننلا نع ةماما ىأ ن هع هدنسإ ةليآلاو مويلا لع

 ىلع لحنلا عمت اك ثتداتجاو 51 دونج ثغادت' دجسملا نم جرخي نأ دارأ

 هدونجو سلب نم كب ذوعأ يلا مهللا لقيلف دجسملا باب ىلع ركدحأ م اق اذاف اهب وسعي

 دوس مغ كي رحتلاب_فذهلاو_ اهريمأ ليقو لحتلا رك ذ- بوسعيلا هرضن نا اهناف

 فذح تائب اهناك ثيدح ىفو ةفذح ةدحاولا زاجخلا منغ نم راغص

 سس جرح رح وحس حسم

ورشملاو عئارلا بايلأ قم
 7 ةنأإ ده ن

 « ةرجشلا نم لك أ ىت> هل هتسودوو مدال دوجسلا نع سلبا ربكت ناب ف)

 تاوسىذلا ببسلا ىف نيعباتلاو ةباحدعلا ند فا.سلا فاتخا ري رج نبا 4 لاق )

 كاحضلاهاو رام اهدحأ ٠٠ لاوقأ كالذ ىف سابع نبأ نع ىو رفرايك.سالا لجأ نم هسفن هل

 هسنف هتبجعا ,هدرشو ضرالا ىاودسفأو هللا اوصع نيذلا نا لتق امل سيلبا نا
 نبا نعةي ورأالاوفالا نم ىناثلا لوتناو ٠٠ هريغا سلامةليضنلا نمهلنا هسنن ىف ىأر و

 عم ةنجلا نزاخو ضرالا نيب و اهنبب ام سئاسو اهسئاسو ءاهسلا كالم ناك هنأ سابع

 انثدح» ههب ر يلعربكتساف الضف كلذب هل نا ىأر و هسفنب بجعاف ةدايملا ىف هداهمجا

 نع هرك ذ ربخ ىف ىدسلا نع طابسأ انئدح دامس نب و رمع انثدح نوراه نب ىموم

 نع دوعسم نبا نع قدا » ةرمص نعو سابع نبا نع حطلاص ىلأ نعو كلام ىنأ

 ىوتسا را امقاخ نم هللا غرف / سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاديفا م نم لا

 اومس امناو نما اه لاقن ةليبق نم ناكو اينالا ءامم كلم ىلع سيلبا لم شرعلا ىلع

 ”لالعأام لاقو رك هردص.ق عقوف انزاخ هكلم مم سيلبا ناكو ةنجا نازخ مهنال نجلا

 دحأ هب ىنندحو نوراه نب يسود ىنبدحازكم ة هبا مايا ضال اذه ىلع ىلاعت هللا

 هسنن ىف ربكلا كالذ عقو اهلذ ةكستالملا يلع ىث ةيزا لاقو دام نب و رمع نع ةءئيخنع



 ثلاثلا لوتلاو ٠٠ ةئيلخ ضرالا يف لعاج ىن ةكئالملل هللا لاقف هنم كلذيلع هللا علطأ
 مهقلخقاخ اي اياب نم ناك هنأ كلذ ىف ؛ ببسلا لوش ناك هنأ سايعنبا نع لاوقالا نم

 نعكي رش نعممداع و رنا ادع اناس 3 د ٠ هتعاط اوباف سمعأب هللا مه سمأذ هللا

 اولاتف م + لاجمل لام اناح قلخ ىلا" هللا نأ لاق سايع نبا نع ةمركع ع نع لجر

 نيط نم ارشب قلاخ ينا لاتق رخآ انلخ قاخ مث مهقر < اراث مهملع هللا ثعبف لمتنال
 لاتفءالاوه قاخ 3 لاق د ران مهملع ىلاعت هللا كهف 8 لآق م دال اودجساف

 وبأ لاق «٠ مد آل اودجسي نأ اوبأ نيذلا 1 نه سلبا ناكو من 1 د آل اودحما
 هلثمو أبعد 00 هيف ناذ هدانسا جال داكي الو ببي رغ اذه ريثك نب ليعاعسا ءادؤلا

 ىف اوناك نيذلا نجلا اياقب نم ناكهنأ ببسلا لب نو رخآ لاقو ٠ ٠ لعأ هللاو هب جتحال

 ديم نب انثدح٠ ةكتالملا مهتاتق هجر اوصعو اودسفأو اهنف ءامدلا اوكفسف ضرالا

 نب راوس انثدح 7 مهاربا نب 1 0 ديعب ونأ انادح حضاو نب يجي انثدح

 نيذلا نجلا نم سلبا ناك لاق نا نم ناك هلوق بشوح نب رهش نع دعملا يأ

 نيسنحلا نب ىلع ىنثدح ٠ هءامسلا نا ا ضب هرساف ةكشالملا مهتدرط
 نمحرإ !ادبعات نأ شه انثدحدواد نب ليهس انثدح لالخعا دهم نب دوحأ رصن وأ د

 ةكئالملا تناك لاق دوعسم نب دعس نع ديءس نب نامعو ربك نب يسوم نع يأ نبا

 نأ اورممأ املذ اهعم دبعتف ةكئالملا مد ناكو ًارهغ م ناكو سب ,أ يبسف نجلا لتاقت
 نجلا نم ناك سالبا الإ ىلا: للا لاق كلزلذف سلبا ىنأو اودجس مد ل اودجسإ

 انلقذاو ىلاضت هللا لاق اكلاتي نأ تاوصلاب كلذ ىف لاوقالا لوأو رح
 ثا هبر ركأ نع قسف ىلا نم نك سلبا: الا اودحسم مدال اودجسا ةكتالمال
 نم نوكي نأ زئاجو نجلا نم ناك هنأ لجأ نع نك كو عا نع هقوسف نوكي 5

 كله ند وأ ناك امو: ةهملع ةزتكو هير ةداغع ىف هداهمجا ةدشل هسفنب هباجعإ لجأ

 كرديالو روءالا نم رهأل تقذ ناك نوكي نأزئاجو نانا نرخو ضرالاواينكلا ءاعم

 هانيكحام ىلع ءيصأ ىف فالتخالاو ا:دنعكالذب ربخالو ةحطا هب هب موقت ربخ الا كلذ ع

 مد لبق نم اهمف ناك ضرال'نا لجأ نءناك هكاله ببس نإ لبق دقو ٠ ٠ هان 0

 علا يتحلاب مهني ىقي لزب لف مهني ىضقي ايضاق سيمبا ىلا هللا ثعف نملا
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 ربكتو مظعتف ربكلا هلخد كتلذ دنعف هعسا هيلا يحوأو هب هللا هاعمو كح ىعم ىتح

 كذ دنع اولتتقاف ءاضغبلاو ةوادءلاو سأبلا كح مهملا هثمب هللا ناك نبذلا نيب يقلاو

 لوق كلذف اولاق م-مئامد ىف ضوخم مهويخ نأ ى > اوعز امف ةنس ىفلا ضرالا ىف

 نع اهمف لعجتأ ةكل الملا لوقو ديدج قاخ نم سإ ىف مه لب لوألا 0 اينيمفأ هللا

 يأر الف اولاق ءةرداو 11 كلذ دنع ىلاعت هللا ثعيف ءامدلا كفسيو اف دسني

 ىف ىلاعت هللا دبعي ةكالملا دنع ماقاف ءامسلا ىلا جرع باذعلا نم هموقي للام سلبا

 ىتح ةدايعلا ىف اد_محم لزب م هتدايع لثم هقلخ نم ٠ 'يث هدبعل ماده ءامسلا

 عالطا ىلاعت هللا دارأ املف ناك ام هب ر هتيصعمو هرمأ نم ناكف مآ ىلاعت هللا قاخ

 هرمأ اند نبح مذ ةرءأ راهظاو ربكلا ىلع سيلبا ءاوطنا نم لع ددقام ىلع ةكئالملا

 اهبف لجأ هوباجاف ةناخ ضرالا ىف لعاج ىلا لا لاو زل هناطلسو هكلمو راوبال

 ان كلذ تلاق ةكئالملا نا سابع نبا نع ىور ٠٠ ءامدللا كنسي و اهم دسفي نم
 انف ءامدلا نوكمسي اوناكف اهمف اوناك نيذلا نبا رمأو سالبا رمأ نم اودع اوناك

 الام عأ يف لاق كل سدقنو كدمحي عبس نحو كن نوصعبو ضرالا يف نوددشيو

 لطابلا هل هسنن ليوسنو ىرماهفالخ ىلع همزعو ربكدلا ىلع سيلبا ءاوطنأ نه نوهلعت

 نوراه 3 يمو* انثد_د ٠٠ انايع هنم كتالذ اورتل ل كلذ ىديم انأو هنازدعأو

 و هيلع هللا لص هللالوسر باحصأ ع 3 قو 0 نباو سابع نبا نع هدنس

 سلبا .نأش نه ىنعي نوملعت الام مع أ ىلا ىلاعت هللا لاقو ثلاق ام ةكتالملا تلاق ١
 ضرالا تااقف 7 نبط هيئأبل نصر لا لا م ةالصلا هيلع ليربج هللا ثعبف

 اهما'براي لاقو ًاثبش اهنم ذخأي لف عجرف يننيشن وأ ىنم ضبقت نا كنم هلل ذوعأ ىلا
 ليربح لق اك لاف عجرف اهذاعاف هنمتذاعف لبث اكيم ىلامأ هللا ثهفذ امذعاف تذاع

 و أ نا هللا ذوعأو لاف هنم تذامف توملا كالم امملا ثعف مالسلاو ةالصلا هياع

 ةبارن نم ذخأو دحاو ناكم نم ذخأب لف طاخو شضرألا هجو نه دخاف هرمأ ذننأ

 داع ىّت> بارثلا لف هب دعصف نيئاتع مذآونب جرخ كالذلو: ءادوسو ءاضءو ءارقح

 لوةينيحكلذو نثن اوريغت ىتح كرت مث ضءبب هضعب قزنلي ىذلابزاللاو ابزال انبط
 ةريغملا أ نب رثعج نع ىمعلا بوقعب انثدح ديم نبا انثدح» ٠ نقنم لاق نونسمأمح نم



 ذا

 مرالا ميدأ نم ذخاف سبل ةزعلا برشم ل 3 نع ريح نب ديهس نع

 3 نءو ضرالا مد نع قاخ 4 ل مدآ 1 0 1 4م قل ابحاهو اهبذع نم

 2 ؟ ودا 0 8 م 0 - نأ 0 هذه يأ انبلط ت ةلخ نأ دجمأأ سيلبا لاق

 لاق سايع نبا نع كاحضلا ٠ نع قور يأ ن ع ةرامعنب رسل اذ: كح ديعس 5 نام انندح

 اعاو لاق نونسم أح 0 مدا قلخ تمفرف مد ةبرتب ىلاعت هللا رمأ

 يقام 002 ليل نيعب رأ ث ثكف لاق هديب م دأ ١ هنم قلل لاق ب بارتلا دعب انوئسم نأك

 لاصلد نم ىلاعث هلوق وبف لاق توصب ى ا هلجرب هب مضيف د سلبا ناكف

 نم جرو هيف نم لخدي 0 * لاق تدصع سيل يذلا جرقنملا 'ى 1 لوي راخفلاك

 ناو تقلخ ع 'يشلو ةلصامأل ايش تسل لوقي مث 3 هيف نم جري وهربثن ٠لخدي و هريد

 نبا ن *رعو كمل يسود 0 كذيصعال ىلع ما نثلو كنكلهالكياع تطلس

 0 المل ىلاعن هللا لاق سو هيلع هللا ىلص هللال لوسر باحصأ نم قتانودودتم ىلا را

 ىلاعت تلك نيدجاس أوعقف يحو ر نم هف ثتخفوهل و اذاف نيط نم ارشب قلاخ يبا

 ه:ة هنع انأ ربكتا مو ىديب تلمع امع ربكتتتا لوةبل هنعسالبا ربكتي اليكلمديب

 ةكالملا هب ترف ةمجلا موب رادقم نم ةنس نيعبرأ نيط نم ادسج ناكف ارشب

 عرعر عععم و مصرع

 توصي ا دسملا توصيف هب رع ناكف سلب !اعزف هم مدشاناكو ارا اوعْزتف

 تقل ام نجح ال لوقو راجنلاك لاصلج نه لون نيج كلنا ام قا
 اذهو دمص معبر ناف اذه نم اويهرت ال ةكئالمال ل اقف هيد م نه جرخو هيف" ىف لخدو

 خب ايف اولاق هدنس نو راد نب ىبموم انثدح ه٠ ءنكلحأل هيلع تطاس نّئاو قوخأ

 هيف تخفن اذا ةكئالملل لاق حورلا هيف خشي :: نأ: لجو ع هللا ديرب يذلا نيحلا مدآ

 تلاتقق سطع هسأر ىف حورلا ل_خدف 7 هيف خلت |إف هك ارداف ىحور نه-
 حورلا لخد ايف مآ ا, كبر كلحرب هللا لاف هن هلل دخلا لاقذ هلل دا لق ةكئالملا

 مابي نأى بق بئوف ماعطلا ىهنشا هفوج ىلا لخد املذ ةنجلا را ىلا رظن هييع ىف

 دجسف لجع ن ه ناسنالا قاخ لوقي ني> كالذف ةنكلا راع ىلا نالجع هيلجر حورلا

 ىل اع هللا لاق نب رفاكلا نه ناكو ريكتساو فأ ني ملا الأ نوعمجأ ميك ةكئالملا

 رشبا دجسأل نك أ مل هنم ريخ انأ لاق ىدمب ِت ذا كنترمأ ذا دجست نأكعنم ام



 ا رت دست وعروس عرس رع رك عراك دعك كرم تاس زل ع يس وس د سوس ع يوك ع ع سم ع همم رع عدس نع ع ك0

 اذ ىنعي امف ربكتت نأ كال نوكي 5 1 جرخا هل لجو رع هللا لآ نلت م هتتاخ

 هلبق امو قايسلا اذه ضعباو ٠ ٠نب رغاصلا نم كنا ج رخاف اهبف ربكتت نأ كل ىغبذي
 تايليئارسالا نم قاتم هنم ريثك ناك ناو ثيداحالا نم دهاش ىدسأ ثيدح نم

 ليلد اهم جرخا هلوقو اهيف ربكتت نأ كلل نوكي اه اهْنم طبها سيلب ال ىلا هلوقو ٠٠
 ألان ناك ىتلا ةئاكملاو زنا نم جو ركعاو امم طوبطلاب سعف هامسلا ىف ناك هنأ ىلع
 لاق ٠٠ ًاروحدم امومذم ضرالا ىلا طبهأت كلذ باس مث ةكئالملاب ههبشتو هتادابع
 قوز ىلأ نع ةرامع نب رشب اثدح ديعس نب نامع اندع ف اد رح نءا

 دكان عور نم مدآ ىف ىنعب هيف ىلاعت هللا خفن الف لاق سابع نبا نع كادضلا نع
 ةذفنلا تهتتا الف اه راص الا هدسج يف اهتم *ىش ىرجم ال لعجخ هسأر لبق نم ةخفنلا

 هللا لوق وهف ردقي لف ضو بهذف هنسح نم ىلراع ةحيعات هدمج لا رظن هترس لا
 هل ربصال ارجذ لاق الوجع ناسنالا قلخو يلاعأ هلوقو لجع نم ناسنالا قلخ ىلاعت

 نبملاعلابر هلل دا لاتف سطع هدسج ىف ةخفنلا تت الف لاق ءارض الو ءارسس ىلع
 اوناك نيذلا ةكتالمال لاق مث لاق مدآ اب يات هلل كمحرب هل ىماعت هللالاتق هل هللا ماهل
 الا مهلك اودجسف مدل اودجسا تاومسلا يف نيذلا ةكئالملا نود ةصاخ سبلبأ مم

 تعم سمسم و ععم هج حبا

 . انأو هل دجسأ ال لاق هرارتغاو هربك نم هسنن هب ثدح ناك امل ربكتساو ىبأ سببا

 ا رالا نأ لوثي نيط نه هتقلخو ران نم ىتتلخ انلخ ىوقأو انس ربك أو هنم ريخ
 هلعجو هلك ر يللا نم هسأيأ ىأ هللا هسابأ دجسي نأ سيلبا ىلأ الف لاق نيطلا نم

 ةراكن قايسلا فو عاطتتا هيف رب رج نبا هرك ذيذلا اذهو هتيصما ةب وتع امجر اناطيش
 عيمجدوجسأأب لا وعملا ةكرالملاب دارملا نأ ىلع ر وهمجاو م رخاجلا ضعب هحجر دقو

 مومع هيلع لد يذلا وهو سيلا عم ضرالا ىف اوناك نيذاا ةكئالملا ال ةكئالملا

 , كلل ذحساو هلوقو ٠٠ ثيدحلا هيلع لديو تاقايسلا نم ربظي ىذلا وهو تايالا

 نب دم ن نع ةماس انثدح ديهح نبا انثدح ريرج نبالاق٠٠ أ مو اذهو ه:كلالم

 لاتق هلل دمللا لاتق نمطع هسأر ىلا حورلا يمنا ال هنأ ع دلفاو لايف لاق قاحسا

 دبع يذلا هللا دهعل اظفح هل ايم والا نبح ةكلالملا عقود كبر كءممحرب هبر هل

 ريك كج ٍ سدلب | مهل نم هللا ودع ما 5و هب مه ىمأ يذلا ءلال ةعاطو مهلا
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 تاهل شت سس دة ع ا
 ن الم أل هلوقيلا ىدبب تقلخ امل دجست نأكعنم ام سيلبا اي هل لاق ًادسحو ارغب اظعتم
 هتبتاممو سلبأ نم ىلاعت هللإ غرف الذ لاق ٠٠ نيعمجأ مهعم كعبت نمو كنم م م

 كناف اهنم خا ىلاعت هللا لاق ةنلا نم ةحرشاو ةنعالا هيلع مق مقوأ ةيصمملا الأ ينأو

 هصقنت مزاتسأ هنال ىلاعت هللا نم اذه قدتسا نيدلا موب ىلا ةنعالا كيلع ناو 1 م

 مدآ ىلع صالا ىف قحلا ةدناعمو ىملالا مالا ةئلاع هيلع همفرتو هب هاردزاو مدال

 ا هيد مدا هراذتعا ناكف أع ايش هنع يدج ال اع راذتعالا ىف عرشو نييعالا ىلع

 كب رب ينكو هلوق ىلا مد آل اودجسا ةكئالملل اذق ذإو ناحبس ةروس ىف ىلاعت لاق
 دوعسم نءاو سابع نبا نع هدئسب نوراه نب ى.وم انتدح رب رج نبا لاق ٠٠ الكو

 ةنملا نم سيلبا جرخ اىل لاق سو هبلع هلل لس هللا لوسر باج
 مانف املا ن 5 جوز هل سيل ايش>و اهمف ىشع ناكف ةنجلا 3 دأ ءكسأو نعل نيح

 5 تنأ ام اطأسف هعاض نم ىلاعت هللا اهتلخ ةدعاق ة 0 دنغ اذاف لغةيئساف ةمون
 ام ههلع غابم ام نو رظني دكنالملا هل تلاق "ىلا نكسنل ت اق تنلخ 1 لاق ةآرعا

 لجو زع هللا لاق ” ىح ”يش نع « تقلخ امال لآ ءآوح تريل 4 اولاق ءاوح لاق اهعسأ

 نبا هقاس يذلا اذهو ٠ ٠ امش ث يح 01 اهنم الكو ةنحلا كجرو ثنا نكسا م دآ 8

 با:كلالهأ يديأب ىتلا ةاروتلا صأ نم عزنتم نوراع نب ىموم ثيدح نم رب رج
 يللا مالسلا هيلع مدآ لوخد لبق ناك ءاوح قا نا ىضتَني اهرهاظو تايآلا قايسو
 ذو قاحسا 1 هب حرص دق اذهو ةنملا كحرو تنأ نكسأ مدآ اب هلوةك ةنملا

 هناكم مو 5 وهو رصقالا هعلض نم تقلخ ءاوح نأ سايع نبا نع قاحسا نبا

 د سنن نم مناخ يذلا مبر اوقثا سانلا امأاي ا ىلاهت هلوق ىف اذه قادصمو ملل

 01 لءعجو ةدحاو سنن نم مناخ ىذلا وه يلات هلوقو اهجوز اهنم قلخو
 كرابت اهل هللا قلطأهتنج هجوز و مدآ ىلاعت هللا نكسأ ام رب رج نبالاق« ٠ اهملا نكسيل

 هنم ءالكبا ةدحاو ةرجش ةرك ريغ اهراك نم اهيف ام لك ند . هلك أ اش الك الك أي نأ همسا
 تنأ .ركسا مدا امو لاه لات اييكرد فوات مف هللا ءاضق ىغعلو كلذب يل

 نيملاظلا ٠ ل ا رجشلا هذه أب رثت الءاذخ تحلو غر اهمم الكو ةنْلطلا ك>وزو

 د فلا تلت ث نم هلأ نع ايدو عاج اه لك اال نو يت> ناطيشلا ال ضوضوف



 الدر ناكو امنع اهينع زارت ناكام امهم اوبم ن٠ ايط' اذبف اهم الك أ“ تح ال ندحو
 نوراه نب ىموم ىنثد_> ىذلا ربحا ىف ركذ ام كالذ نيبزت يللا سلبا هللاودع

 ىلأ نعو كلام ينأ نع هركذ ربخ ىف يدسلا ن ..ع طابسأ انثدح دامح نب و رمع انئدح

 باحصأ ند سأن نعو 00- نبا نع ىلادمطا ةريص نعو سابع نبا نع حل طاص

 كجزو تنأ نكسا م د ال ىلاعت هللا لاق ل لاق سو هيلع هللا ىلص هللا ىلد هللا 0

 سبأ دارأ 0 ء ارك ةرجشلا مدع برد الو يلق ثيح ادغر اهم الكو ةنجلا

 ريعبلا أهم ّظ ماو عب رأ ا هل ةاد يهو ةنحلا ىنأف ة ةنزاعا هتمنق ةلأ امملع لحد نأ

 ارمققىف هتلخدأت مدآ ىلا لخد ىقح اهمتف ىف هلخدت نأ اهملكف تاون ىهو

 نم هملكف ص نم يلاعث هللا دارأ امل نوماعب ال مو تلخدف ةئزملا ىلع ةيللا ترف

 ىل- ال كلءو دلخلا ةرجش ىلع كلدأ له مدا ١١ اي لاف هيلا ج رخ هالك لني م اهمقف

 توم الف نيدلاخلا نم نوكتو اكنام تنك اهن٠تلكأ اذا ةرجش ىلع كلدأ له لوأب

 امهنع ىراوت ام ايه ىدبيل كاذب دارأ اماو نيحصانلا نم اكل ين هّللاب امل فلحو ًادقي
 اا دالا يك نمارش ناك امل تاوس اهل نأ 0 دقناكو انمال كاتب ايبن اوش ىف

 لاق ءاروح تءدتف اه لكأت نأم 1 ىبأت رفظلا اموسابناكو كالذ ملي مد دا نكي لو

 اهبن اوس اطل تدب مدآ لكأ اسف ىف ت تاك أ دق ىناف لك مدآ اب تلاق مث اهم

 تالا قو و نم ها نتصل لح يأ را زكام فقل فرز ايل تاتسع انئطن
 سواط نع طع ىنأ نب ثل نع قادسا نبا نع ةماس ا.ةدح ديه نبا انثدح هه

 هليحما مأضرالا بارق ىلع هستن ضرع سالبا هللا وذع نالاق اق سايع نبا نع ىناعلا

 ةيهحارلك يتح هيلع تاذ ىلأب اودلا لكف هتجوزو مدآ م اك ىت> هعم هب لخدي يتح
 نيبان نيب هت. ةنجلا ىنتلخدأ تأ نا ىتءذ ىف تنأف مدآ ىفب ن كمنمأ ا لاقف

 اهارعأف متاوق عب رأ يلع ىثمت ةيساك تناكوا مف نم امهملكف هب تلخد 17 امان نفق

 ةمذاورتخا اهوكدجو ثيح اهولتقا سابع نبالوتي لاق اهمادب ىلع ىشمتالعجو ىلاعت هلل
 هيبأنعرفعج ىنأ نبهللا دبعاندح نسحلا نيرامع نع ثثدحرب رج نبا لاقاببف ىلا ا
 ناكف ماوق تاذ ةبادةروصىف د ةنجلا لخدناطيشلا نا ثدحم ىنثدح لاق عيبرلا ن

 نأ ةيلاعلا وبأ ىنددحو عجرلا لاق ةيحراصف هعاوق تاطقسف نعءلف لاق ريعبلا هنأ يري
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 نحلا نماطوأ ناك ام لبالا نم ٠ ٠حدثنا نعقاحسا نب دمع انثدحةماس انثدح ديم نبا

 اهنم هللا ءاطعأ امو ةماركلا نم اهيفام ىأر و ةنملا لخد نيح مدا نا ملا لهأ ضعب
 قاحسا نبا لاق دلخلا ل هنم اهيف منتغاف اداخ نأ ول لاق

 اهاعمس نيح امهمرح ةعاين امهيلع 3 هنأ اهايا هديك نم هب اهأدتبا ام لوأ نا تثدح

 مقوف ةماركلاو ةمعنلا نم هيف اعنأأم ناقراغتف ناتوك اكيلع يبأ لاق ككبرام هل الاقن

 كالمو رلخلا ةرحش ىلع كلدأ له م دا لاقف امهيلا سوصوف اهانأ مث امهسفنأ ىف كلذ

 نيدلاهنا نم انوكت وأ نيكلم 0 الا ةرحشلا هذه نع اكبر 0 لاقو ىلسال

 ىف نيكلم انوكت مل نا نادإ_ذ وأ نيكلم انوكت ىأ نيحصانلا نمل اكل ين اممساقو

 انأينأ سنون ىنثدح ربرج نبا لاق»٠ر ورغب امهالدف ىلاعتهللا لاقناتومتالف ةنملا ةمعن

 ملاهيلا اهب ىنأ ىت> ةرجشلا ىف ءاوح يملا ناطيشلا سوسو ديز وبأ لاق لاق بهو نبا
 انه ىنأت نأ الا ال تلاق ةجاحل مدآ اهاعدف لاق مآ نيع ىف اهنسح مث اهنيع يف اهنسح

 لاق اممتاوس اهل تدب اهنم لك اذ ةرجشلا هذه نم لك أت نأ الا ال تلاق ينأ اهلف

 كنمءايح نكلو براي ال لاق رْفث ىنم مدآ اي نا هبر هادانف ةنجلا ىف ابراه مذا بهذو

 لك ىف اهيمدأ نأ "لع اط ناف ىلاعت لاقف براي ءاو> لبق نم لاق تينأ ىفأ م دا اي لاق

 اهركعضنواهرك لمح ارامجأ ناو ةءيلح !همتتلخ تنك دنف ةهننس اباءجأ ناو ةرص رهش
 ءاوح تباصأ ىتلا ةيلبلا الولو ديزوبأ لاق ارسي عضو ارمسي لمح اهلعج تنك دقق

 الطارف يش دواسب لح د تاملح نكو نضحيال ا ايدلا ءاسن ناكل

 ةماركلاو ةمعنلا نم هيف اناك اك امهلسوةنج ا نم ةهااوحر أ ةرجشلا نم ءاو>و مذ

 ن.الوق اذه ودع ضعبا محض او اوطرهأ ىلاعت لاف ةيحلاو سدلبا ادم ودعو اميطخأر

 اوطبها ىلاعت هلوق ىف نيعب ألا نم مهريغو ةباحصلا نه نب رخآ ف دوعس» نعأو نا

 نم سائو سابع نباو دوعسم نبا لاق ةيللاو سيلباو ءاوحو مد اودع ضعبل ضع

 اهنطب ىلع ىثمت اركرثو اهئاوق عطقو ةيملا نملف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ
 بارتلا يف اهزر لعجو

 ىف وأ ءامسلا ىف ىه له مذآ اهلخدا ىتلا ةنملا ىف نورسسنملا فاتخا ( لصف إل
 يه اهنأ ىلع روبجلاف ىرخأ ةنج وأ داخل ةنج ىه له ءامسلا ف تناك اذاو ضرالا

 ) _5ظ 5 ( مكاأ



 ل ا
 مد اي انلقو ىلاعت هلوتك ثيداحالاو تايآلا رهاظل ىوأملا ةنج يهو ءامسلا ىف ىقلا
 دوعن اهءاو ىلظنل دووعمل الو مومعال تسيل ماللاو فلالاو ةنجلا كجوزو تنا نما

 ةالصلا امهملع مد ال ىموم لوتكو ىوأملا ةنج نم اعرش رقتسملا وهو ىنهذ دووعم يلع

 كلم ىأ راع نعام قاسم ىدرو ةنجلا نم كسفنو انتَجرخأ مالسلاو
 لاق لاق ةريره يب نَع رانيد نب ةماس مزاح ىلأ نع قراط نب ذعس همساو يحشالا

 ةنللا مه فازت نيح نونماوملا موقبف سانلا هللا عمج لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 الا ةنجلا نم مجر +أ لهو ل وقف ةزكلا ازأ حم: دا انابأاي نولوتيف م دا نونأيف
 ” ةئيطخ

 ةديجةوق هيفاذهو ةفيذح نع ىعن ر نع كلام ىلأ ثيدح ن 7 مر سم 0 أ

 نكت مدام 1 ىلإ ةنطا ]1 نوارخلا لاكو ىوألا ةنج اهنا ىلع ةلالدلا ىف ةرهاظ

 اهم جرخأو | ميف مان : هنالو ةرحشلا كالت نم لك أَ ال نأ اهيف عمك العا ةنح

 ىلإ نع يح لوتلا اذهو ىوأملا ةنج نؤكت نأ ىاي:امم اذهو ايف سلبا هيلع لخدو

 ' 0011 نإ هراتخاو ةنييع نب ناينسو هبنم نب بهو و سابع. نب هللا دبعو بيك ننا
 هباحصأو مامالا ةفينح ىلا نع ه ءاكحو هريسنتىف يطولبلا دعس نب رذنم يضاقلاو فراعملا

 يطرتلاهلةثو ىناوبصالا م د ىأو مح ءاقلا ىنأ ن ع : ىنازأ رمع نب دمع هللا ديع و هلو

 يف مزخ نب د_حم وأ لعمل هذه ىف فالحل ىحو ةيردقلاو ةلزنعملا نع هريسفت يف

 نع ىحو هريسثت يف يلامرلا ىسع وأو هريستت ىف ةيطع نب دمج وأو لحنلاو للملا

 اااداتلو لاق ءريسنت قف ىدرؤاملا "ىماتلاو بغارا مساقلا وبأو لوالا روج
 هل اك قاثلاو رزخلا ةنح اما أمد د نيلوق يلع ءاوحو مد | ىنعي اهانكسأ ىتلا ةنجلا

 نمو ٠٠ ءازح راد ابلعح ىتلا رإخلا ةنح ت سلو ءالتبا راد اهاعجو امط ياء هللا اهتدعأ

 0 1 هو ابنم اميطبعأ هنال ءامسلا ىف اهنا اهدحأ نيلوق ىلع اونلتخا لوقلا اذهب لاق
 ”00 2 اذ ىلا ةرجشلا نع ىتينلاب اف امهنحتما هل ال ضرآلا: ىف اهنا :ىتاثلاو .نسحلا

 هللاو مدال دوجسلاب سيلبا أ دعب تالذ ناكو ىبحب نبا لوق اذ_هو راملا نم اهريغ

 رعشم همالكو لاوقأ ةثال ةياكح همالك نمضت دنق همالك اذه كلذ باوصب لعأ
 ىكحو عبارلا وه فقولا ل-ءجو لاوقأ ةعبرأ هريسنت ىف يزارلا.- ىكح اذهو فقول

 لولا با>مأ دروأ دقو ىناملا يلع ينأ نع :ىوأملا ةنج تسيلو ءامسلا ىف اهناب لوتلا



 كيش ظنا و ا ل 21232
 عما نيح سلب | درط ىلع هللا نا كشال اولاتف باوج ىلا هلثم جاتحي الاس ىناثلا

 سيل ىمالا اذهو اهم طورطلاو اء جورخغاب همأو ةيهالإ ةرضضحلا نع دوجسلا نه

 اذهو م الو فلاخيال يردق رمأ وه اناو ه:ةلاذغ هنكع ثي# ةيعرشلا صماوالا ن

 مولعش ناك أماب ًامايأو ةلزنملاوأ ءامسلا وأ ةنجلا يلا دئاع ريمضلاو جر كناف اهنم جرخأ 7

 رارقتسالا .ليبس ىلعال ةئيادنأو هنع درط ىذلا ناكملا ىف ًردق نوكلاا هل سيل هنأ

 ةيطاخو مدال سوسو هنأ نآرقلا تاقايس نم مولعمو اولد ٠ زايتجالاو رو رملا ىلع الو

 ةرجشلا هذه نع اكبر ام اهنام هلوقب و ىليال كلهو دلاعا ةرجش ىلع كالدأ لد هلوتب

 تتم ال هنأب اذهنع اوبيجأو ٠ ءاءممثج يف امهعم هعامجا ىف رهاظ اذهو رو رغب هلوق ىلا
 ال سوسو هنأ وأ اهب راوتتمالا ليد يلعال رورملا ليبس ىلع ةنجلا ىف اممم مهتجي 2

 باحصأ هبجعتحا ا رظن ةئااثلا فوءامسلا تحن ن٠ وأ ةنجلا باب ىلع وهو

 دامح نع الاخ نب ةبده نع تادايزلا يف ده مامالا نب هللا دبع هاو رام ةلاثملا هذه

 نا لاق بحت نب ىنأ نع ةرموض نب يبي نع ىرسهبلا نسما نع ديمح نع ةماس نبا

 اولاتف ةكئالملا مهتيقلف هوبلطيل هونب قاطناف ةنللا بنع نم انطق ىهنشا رمختحا اا مدا

 اوءجرا مط اولاتف ةنما بنع نم انطق ىهمشا انابأ نا اولاقف مد[ ينباي نودي رث نبأ

 هيلعلب ربج هيلع ىلصو هونفكو هوطنحو هولسغو هحور اوضيتف هيلا اوهتناف هومتينك دقق
 اولق 5 اتومىفكتنم هذه اولاقو 0 الملا فلخ هوئب ودك االملاو مالسلاو ةالصلا

 اويهذأل انكم 0 اهنم يوتشا 0 | مدا | ,يف ناك ىتلا ةنجلا ألا لوصولا نأالولذ

 فلالا ناب جاجت>الأو اولاق٠ ٠ لعأ هللا اوءامسلا ىف هال ضرالا ىف اهنا لعل

 ىنهذلا دووعملا ووف هيلع دوعل دووعم مدت 1 ةنلا كحوزو نأ نكسأ هلوق يف ماللاو

 نع نلح مالسلاو ةالصلا هيلع مّدآ ناف مالكلا قايس هيلع لدام وه نكلو ملسم

 هناح.س برلا معا اذهب و ضرالا يف نوكيل قاخو ءامسلا ىلا عفر هنأ لقنب مو ضرالا

 مهانولب نا ىماعت هلوقك اذهو اولاق ةئياخ ضرالا ىف لعاج ىنا ىلاعت لاق ثيح ةكئالملا

 وه اءاو ىظنل دوبعم مدقتي لو مومعلل تسيل ماللاو فلالاف نجلا باحصأ انولب اك
 ىلع لدبال طورملا رك ذو اولق ناتسبلا وهو قائسلا هيلع لد .ىذلا ىنهذلا دووعملا

 ىق> ةنتسلا ىف ناك امو انم مالسب طبحا حوناي ليق .يللاعت هللا لاق ءامسلا نم لوزتلا
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 ناك نمو وه اهيلا طبهأ نارمأ ضرالا هجو نع لا طلو 1 ىلع 0
 ةيشخ نه ظرهم امل اهنم ناو ىلاعت لاقو ملأ اسف 3 ناف ًارهم اوطرها لاقو هيلع اكرابم
 اهنكسأ يتلا ةنجلا نا مقاولا وه لب عئامالو اولق ٠ «ةغالاو ثرداحالا ىف ريك اذهو هللا

 ةرضلو مءاو ا تاذ ضرالا عاقب ؛أس ىلع ةعاتره تناك م مدا هللا .

 الو عوجلاب كنطاب كنأل ىأ ىرمت الوابف وهلال نا تل نا يات لاق كرو رسسو

 كرهاظالو أماظلا رح كنطاب سعال ىأ ىحضن الو اهيف أمظنال كناو يرعلاب كرهاظ
 نم ناك ام هنم ناك اماف ةلباتملا نم اههنيب امل اذهو اذه نيب نرف اذْغو سمشلا رح
 "لاو ىسلاو بعتلاو ءاتشلا ضرا يلا طبهأ ابنع ىهن ىتلا ةرجشلا نم ةلكأ
 الابعأو اق'الخاو انيد ناكسلا فالتخاو ناحتمالاو رابتخالاو ءالتبالاو دكنلاو دكلاو
 اذهنم مزايالو نيح ىلا عاتمو رقتسم ضرالا ىف محو ىلاعت لاق ؟ تادارأو دوو

 ءاج اذاف ضرالا اونكسا لئارسا ىنبل هدعب نم انلقو ىلاعت لاق اكءامسلا يف اوناك مهلا
 ءأهسلا يف اونوكي ل ضرالا يف اوناك مهنأ مولعمو انبنل كب انتج ةرخ آلا دعو

 يه ليقف اهنع ءاوحو مد ١ يهن يتلا ةرجشلا يف ا فاتخاو 4 لصف

 سيف نب دممو ةريبه نب ةدعجو يبعشلاو ريبج نب ديعسو سابع نبا نع ىور مركلا
 يدسلا لاق اذك باحصالا نم سانو دوءسم نباو سابع نبأ نع هاورو ىدسلاو

 نب بهوو ىرسصبلا نسهلاو سابع نبا نع ىورم اذهو ةطنحلا اهنأ دوهب عزو
 بهو لاق ىلا ىنأ نب نمحرلا ديعو راثد نب برادو كالام ينأو وصلا ةيطعو هبزم

 للا لاقو لدعلا نم لحأو دن زلأ نم نيا هنم زييطعاو رقإلا ىلكك ةنملا يفارنم ةبحلا
 ةداتق لاقدب وةنيالا ىه دها نع رج نبإ لاقو ةلخالا ىه كلام يبأ نع نيصح نع

 . ثدح ةنجلا ىف يغبني الو ثدحأ اهنملك أ نم ةرجش تناك ةيلاءلاوبأ لاقو حرج نباو
 ةرن ره ىلأ نع كاحضلا ىلأ نع ةبعش نع يد_بم نب نمحرلا دبع انأدح دمحأ لاقو

 دك ارا ريسب ةربخ ةنملا يف نا ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق لوقي هتعمس
 هاورو ةبعش نع جاجحو ردنغنع اذرأ هاو رءاذكو داذعا ةرجش اممطقيال م اع ةئام اهلظ

 دلخعا ةرجش يم ةيعشل تلق ردنغ لاق هب ًاضيأ ة ةبعش نع هدنس» ىف يملا دواد وبأ

 اهركذ يملاعث هللا مهبأ دقو بيرق فالخلا اذ_هو دمجحأ هب درغت كشاريف سدل لاق



 تسرع يركع ريو رعت رع < نوي راجرس رع زعل 0 اك 11 1 ٠1 اج تك ع ع يجو حو وع« ص م حرس ع "ذكرك تن

 اهريغ ىف اك | انل اهميعل انيلا دوعت ةحاصم اهركذ ىف ناك ولو اهنزبعتو

 طرش يع نكي ناو درطلا ليبس ىلع ةصقلا هله ق هيلع هيلي م يق ( لصفإ

 فرامتي ىتلا ءاممالا هله يه سابع نعالاق ٠٠ ابلك ءامسالا مدأ معو ىلاعت هلوق انباتك

 معلا نع كد هارشأو راح مو لمحو رخو لجو لوسو نضرأَو ةبادو َ راسنا أم سانلا

 دوام لاقو ل ةيسيلاو ة ةوسفلا ىتح ردقلاو ةددرعلا مع هملع دوا لاقو ىف اهريغو

 ٠ هدحاو ريغو ةدانقو ريح 22 ك وعش لاق اذكو'ىث لكو ريط لكو ةباد لك م ما هماع

 6 لاو هترذ ءاعمأ ولع كوز نب نمرأا لع لاقو ةكنالملا ءاوسأ هلع عيبا لاقو

 امهنع هللا ىذر سابع نبا هيلا راشأ اك اهرغصمو اهريكماطاعقأو باودلا ءامسأ هيلع هنأ
 نأ ٠ع ةداتق نَع مأشهو كدع_ع قل رْط لع وحل هود انهه ىراذلا ؟ ذو

 ىلا انعتشنسا ول نولوةيفةمارقلا موب نونم ملا عمتي لاق إسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع

 كرلعو هتكنالم كل دجسأو هديب ؛ هللا كتلخ رشبلا ات مدآ نونأف انبر
 هدو هل هتلخ يناثلاو عبرالا تائب رشنلا 2 5 ئث ا ءاوسأ هميلمتف * ى“ ل ءارعسأ

 ىدوم أ لاق ا!ذكو دوحسلاب هل ه:؟نالم ىعأ مدارلاو هةيحوبر نم هيف هخفن ثلاثلأو ةعركلا

 رعأ هللاو رشا لهأ هل لودي اذكو ارظانت امل

 صج بروتون + ع تسسم

 مد( ةناملا دعت نورشعلاو س.ءاحخلا بابلا جمس

 ( مالسلا هيلعمدآ جوز ءاومل ناطيشلا ضرعت نابي ىف )ل

 3 ةداتق ل 0 0 9 أ ك2 ديصلا كيغ أتثدح دجأ مامألا 00 5

 كلذ ناكف ثراحلا دبع هتمسف شيعي هاف ثراحلا ديع هي 08 10 شيعي ال

 نعاو متاح ىلأ نب نباو رب رج نباو ىذ_ءرتلا هاور اذكبف هىمأو ناطيشلا ىحو نم

 كبع نب دمصلا ذيع ثا دتح م مهلك هكردتسم 3 احلا حوحو مهريسافت ف هن و5 يف

 هفرعن ال بي رغنس> ىذمرتلا لاقو هاجرخي ملو دانسالا جيحص محلا لاق هب ثراولا



 ةحداق هلع هذهف هعفرت 2 دوا ديع نع موضعل هآورو ميهاربا نب ر عثر دح نم الا

 تايليئارسالا ن مارد نأ رهاطلاو هب أ اذدهو يباحصلا ىلع افوقوم ىورر هلاك ؛دحلا ىف

 نيس“ دقو كن 0 ع نع يقان» هنأ رهاظلاو سايع 0 ١ ىلع 0 يور كو

 أهم قاخو ل جاو سمن ن ٠.4 مقا ىذلا ميرا وفا | سانلا ام 1 لاذ هلوق ن 0

 اعوف رص ةرغ نع هدنع نأك و ول اذ_ه قا ءامسا و رياك ال اهنا تو عفو

 لصأ انوكيل ءاو>و مدآ قلخ اا ىلاعُت هللا ع «٠ رعأ هللاو هريغ ىلا 4 لدعأل

 ىفوذ اك دلو 7 شيعبال ءاوح كرك كف ءاسلو تك الاجر امد تيما ىشدلا

 هللا ىلص يبا قا 4 فر هب عوامقملا لب نود :ظملاو انو :أاخم نآك نا ثردن كا اذه

 0 لم رذعج وأ, مامالا كد دقو +«و
 كَ

 ع ل هللاو هنو باوصلاو الطخلا م هيلع

 هللاو قادسا نبأ هلا طا 5 نب رشع ىف ًادلو نيعب رأ م ا او>- نإ هخميرات ىف

 ممرخأو املأ هتخأو ل اق ملوأ أو 0 هرطن 1 انطب نب رشعو ةئام ليقو»٠ مع ١ اعأ

 ضرالا قاوذتناو اورثكو كد كاعل سانلا ر 2 3 يملا م أ ةلحاو 0 7

 دالوأو هدالوأ هك َّ رد نم م ئأز ىد- تك 7 د أ ا لأ لكشف 1 هو رم

 ةدحاو سفن ند م ا ىذلا وه 06 لاقو «9 رعا أ هللاو ة ةيسأ فاأ نسعبرا 0097

 مدا رك ذب هيبذت اذهف نوكرشب امم هللا ىلاءتق هلوق يللا اهبلا نكسيل اهجوز امنه لعجو
 دا را الب ءاوحومدآ رك ذ أنهم دارا سيلو سنجلا ىلا دارطتسا مث الوأ

 هانلمج مث نيط ن هى هلالاَش ٠ نع ؛ نانألا انةلخ دلو ىلاعت هل اوق ىف مك سنجلا قفا دو طش

 : نيطأو كلالامو>ر اهانل ه3ذد >-9 خيباصم أي اندلا ءامسلا انيزدقلو ىلامث لاقو نيكم ر جا و رف ف ةئطن

 ا,مصخش نم ذر 5: طقسا اعاو ءامسلا ع هل أصم ناعأ يه تسلل نبطا هكا موج نأ مول_مو

 ث) ِ لعأ هللاو اوسنج يي

 هد( املا دعن نورشعلاو سداسلا بابلا »جه

 « ةنيئسلا ىف مالسلا هيلع حونل ناطيشلا ضرعت ناب ىف

 ناماس نب رمح انابح ىموم نب دهم هللا ديع وبأ انثدح كيبع نب ركب وأ 4« لاثإل



 1 سف ا ا ا اع كا وللا
 بكر ال لاق هببأ نع هللا دبع نب ملاس انثدح ريبزلا لآ نامربق رانيد نب ورمع انثدح

 بيصأأل تاخذ لاق كالخدأ ام حون هل لاقف هفرعإ مل اخيش اهيف ىأر ةنيفسلا ىف حون
 لاتف هللا ودعا» جرخا 2 : لاق كعم مهتادبأو يمد مويولق نوكت كئادضأ بولق

 ىلا حواف نينالاب كنرتحأ الو ثالث ىبم كثدحاسو نمالا نب كلم

 امه لاقو سانلا كالهأ امم ناف نيتثثلاب كثدي هرم ثالثل |ىلا كب ةجاح ال حوت
 تبصأف اراك ةنجلا مدآل حيبأ صرحلاو امجر اناطيش تاعجو تنم دسحلابو دسحلا
 هللا كانطصا يذلا تنأ يسوم اي لانق يسوم سيلبا قلو لاق ٠٠ صرحلاب هنم ىتجاح
 كبر دنع ىل منغاف بونأنأ ديرأ انت تبنذأ هللا قلت قهاانأو املكت ثلكو هئلاسرب
 ىدوم ىقلف كتجاح تيضق لق ىسوم ا ليف هبر ىموم اعدف ىلع توت نأ لجو رع

 مل لاقو بضغو ربكتساف كيل باث و مذآ ربل دجست نأ ترمأ دق لاقف سلبا

 كبر ىلا تعنش اب اتح كلل نا ىسوماي سيلبا لاق مث اتيم هل دجسأأ ارح هل دجسأ
 ىف ىنيعو كلف ىفىحو ناف بضخت نيح ىنك ذا نوف ال كله الو ثالث دنع ينك ذاذ
 نيح مدآ نبا ىنآ ىلف فحإلا ىتات نيح ىنرك ذاو مدلا ىرج كنم يرجأو كيب
 تسيل ةأرعا سلاجت نأ كاباو ىلوب ىت> هل هأو هتجو زو هدلو هرك ذاف فحزلا قاب

 نب قاحسا ىنثدح ديرع نبا لاقو ٠ املا كلوسرو كيلا اهوسر ىتاف مر ع« تاذب

 تسر امل لاق ةيلاعلا ىلأ ن نع نيصخلا نب ع نع شمعالا نع رب رج انثدح ليعامسا

 1 قرغ دق كليو حسون هل لاق ةئيفسلا لْثوك ىلع سيلباب وه اذا حوت ةنيتس ةنيفسلا

 كبر لسف لاق بونت هل لاق عنصأ اف سلبا هل لاق ,مكلهأدق كالجأ نم ضرالا

 مدا ربتل دجسي نأ هتبوث نأ هيلا هللا ىحوأف هبر حوت اعدف ةبون نم ىل له لجو زع
 اح ةئكرت لاق مدآ ربق دجست نأ لاق يه امو لاق ةبوت كلل تاعج' د- : حو هل لاق

 انثدح ىمصخلا زازبلا سنوب نب دمحأ انثدح مناع 5 مماقلا انثدحو ٠ ٠ ايم هل دجسأو

 سلبا هل لاتف مالسلا هيلع أدوت َق ١ سلبا آ ىنغلب لك تبل نع بهو نب للا دبع

 ةدحاو ةرحش ىلع مذآ حشو ةنلا نم تجر تدسح ياف جشلاودسحلا يق خو اي

 لخد اه ل ايعنبا نع ىوربو مهضعل رك ذو٠٠ ةنجلا نم جرخ يقح اهعزم

 بنذب اقلمتمسلبا لخدو راخلا تاناويهملا نملخد ام رخآو ةردلا ر ويطلا نم ةنيغسلا
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 01 1 6 د جا

 رعأ ىلا لاو راجل

 سه 4

 6 هلال كعب نوردشعلاو عداسلا بابلا قو

 1 هدو 6 دارأ ١ مالسلا هي ةلعأ مهاد أ نأ اطيشلا ضد ناي ف ١

 مالا ىف ىرأ ينا ىلاعت هلوق يف ىرهزلا نع رمعم ينربخأ قازرلا دبع 4 لاق ١)

 ةرب رهرنأ لعل بدكو ةربره وبأ عمتجا هنأ دهم نب مساقلا ىف ربخأ لاق كحيذأ ىنأ

 بتكلا نع ةريرع ابأ ثدحي بنك لعجو ملسسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ابنك ثدحي
 تأبخ ىناو ةباجتسم ةوعد يبن لكل نإ سو هيلع هللا يلص يبتلا لآق ةرب ره وبأ لاق
 هللا ىلع هللا لوسر نم اذه ثعمس تنأ بدك لانق ةمايقلا موب ىقمال ةعانش يثوعد

 هللا ىلع مهاربا نع كربخأ الفأ ىأو بأ هاا بك لاتق لاق مث لاف سو هيلع

 ءالءض نتف م نا ناطيشلا لاق سو هيلع هللا | ىلص قادسا - حيد ىأرمل ضو هيلع

 ةراس ىلع لخدف ناطيشلا بهذف هذيل هنباب مهاربا خم ث لاق دبأ مهنقأ هذه ع

 أمتا ةجاحل هب دغب م هناف لاق هتحاحل هب بهذ ا كحاب مهاربا بهذي نأ لاقف

 عاطأنا ندحأ دق تلاق كاذب ا هبر نر عزب لاقهحيذي و تلاق ه#ذيا هب بهذ

 ملا لاق هتحاد نعل لآ كوبأ كب بهذي نأ أ قاسسال لاق ناطيش كلا جر هبر

 هلأ هللا نإ عزب لاق ىعيذي و لاق كمذيا كب بهل هنكلو هتداطشكب بهذ

 هللا يىلص م ىاربإ ىلا بهذو هكرتف ناعغيا كاذب أ هلل نك ا هّلاوذ لآ كالذي

 رع اما ةحاحل هب دنت مل كناف لاق ةجاح ىلا لق كنباب تودغ نبأ لاتف سو هيلع

 كاذب ل كل 0 لاق كالذب كرمأ هللا نإ عزت : لاق ههذأ و لق هحيذتا هب

 ةداتق لذ نييجال هلثو ُّش سعأالا املس ةداتق لآق 1 املف عاطي ن 1 و وهكرتف ن .ءاسن ال

 ءاليلاوطا ذهن ا نيسحلا ىزجت كالذك ,ةاايؤرلا تقدصدق هاربا ا.نأهادانو نيبجلل ؛محضأ

 ةوعد كلذ عدأ نا قاحسا ىلا هللا يحواف ىرهزلا لاق مظع جذب هانيدفو يبل

 ىل بيجتسن نا كوعدأ بر لاق ب 0 ثيدح ريغ يف ىرهزلا لاقرمعم لاق ةباجتسم



 ةنجلا هلخدت نا عش 5 كرشبال كي ا نرخ آلاو نيلوألا ن نم ليعاعأ

 ةراس يللا بهذ. هلوقو قاحسا هدلو بذ مههاربا ىأر ال بتك لوق ( لصن)
 نب رمع نعوىورملا وهوقا أحس ا نا ىلع لدي كنباب مهاوي ربأ بهذ ع نأ لاقق

 ار ىنأو كلام نب سنأو دوعدم نب هللا دعو بلطملا دبع ني ساسلاو بال

 0س رع سوست« رج سس وم

 رييح نب د || نم هب لاقو بااط ىنأ نب ' ىلع نعهيف ةباورلا تئلتخاو

 ريمع نب ديبعو هسدنم نإ بعوو ةهركعو ةداتقو قو رمسمو ةرب نب جناقلاو دهاو
 ه٠ لينح نب دمحأ رايتخا وهو ىدسلاو ىرهزلاو ليذهلا وأو ديز نب نمحرلا دبعو

 نع ىو رملاوه و ليععسا وه ىرخلأ ةنئاط ت تلاقو قاحسا وه كاغال يلوا لاقو

 نب ديهسو نسحلا ىلأ نب نط سارع نب هللا ديعو باطما نب ريع نب هللا دنع

 ىنأو زب زعااد_,ع نب رمع نع ا يورو ىظرقلا 7-0 نب د#تو ىبعشلاو ل

 رحنلا ةدالقب موسوملا ىلاتكىف ةب وجالاو نيبئاجلا نم ةلدالا تطسب دقوءالعلا نب و رمع
 ريوكلا ةر وس ريست همص

 حسم سس ب رج سعى ع حم

 --1 ةي املا كعل لو رشعلاو نعال بأايلا 1-0

 4« مالسلاو ةالصلا هيلع ىسول ناطيشلا ضرعت ناب ىف )ف

 نب جرن انثدح ىناييشلا ىلعالا دبع نب دمت انثدح دم نب هللاد_.,ء 4 لاقإل

 لبقأذا هساا# ضعب ىف سلاج ىبموم اب لاق مثأ نب دايز نب نمحرلا دبع نع ةلاضف

 هل لاتذ هانأ مث همضوف سربلا ملخ هنم يند اماذ ١ ناولا ةح ف نولتي هل سنرب هيلعو سالبا

 لاق كبءاجامهنلا كايح الف لاق سيلب ا لاق تنأ نم ىسوم هل لاق ىموماي كيلع مالسلا

 هب لاق كبلع تبأر يذلا اذام لاق هنم كن: اكمو هللا نم كاز كبلع لسال تئج
 ه:يجعأ اذا لاق هيلع تذوحتسا ناسنالا هعنص اذا اذاف لاق مّدآ ىبب بولق فطتخا
 الخام هناف كف لحال ةأ ًارماب لخمال مالم كرذحاو هب واذ يلو هلع ريكتساو ةسنن

 ادبع للا دهاعت الو اهم هنتفا ىتخ ىلاحدأ نود هيحاص تنك الا هل لمنال ةرماب لجر

 ظ اولا د



 ءافولا نيب و هئدب لوحأ ى ّجح هيحاص تنكو لإ 0 دحأ هللا دهاعام هئاق هب تفو الا

 نود تنك الا ارضك إف ةقدص لجر ج رخأ ام هناف اهتيضعأ الا ةقدّم نجرخ الو هب
 رذحمام ىسو» اع اثدلثدملم وأي لوي وهو ىلو مث اهب ءافولا نيب و هنيب لوحأ يت يباحمأ
 ضايع نب ليضف نع ثعشاالا نب مكن ن نع نب مس الأ ىنثدح٠» مدأ ينب هب

 هل لأتف لجو زع هب ر ىجاني وهو ىمو» ىلا ءا- سلبا نا اضاع ضع ىنندحلاف

 نه توجرام هنم وجرأ لاق هبر ىجاني لاخلا كلذ يلع وهو هنم وجرتام كليو كاملا
 سولبال ةصق مالسلا هيلع حونل ناطيشلا ضرعت يف انءدق دقو ةنجلا ىف وهو مدآهبأ

 أن الأي أوك هردح 8 انا : ىموهز نك نسبا ناو كادج اح

 مه ةئاملا كعل نّورشملاو عساتلا بايلا 0-7

 4 مالسلا هيلع لنكلا ىذل ناطيشلا ضرعت نايب يف )ف

 نع ناينس انثدح ةصيبق انئدح ليمعسا نيقاحسا انثدح ايذدلا يبأ نبا 4 لاق )ل
 نإ لق لاق لثكلا ىذ قف ثراحلا نب هللا دبع نعو رحم نب لاهمملا نع شمعالا
 ىدعب نوكيو يتجرد يف يم نوكي و بضغيال ىل لدكي نع م م له ةعم نأ ءايدب الإ

 هدعب باش ملا مل كام ارغب 1 باثلا لاقف هياع دا ءأ مث انأ موقلأ ن نب هناع لاق يرق يف

 د 6 ةيشرب ل هنأ 000 ءاجخ 4ع بهذا لج لاف هيض سلبا 5 ف

 لثكلا اذ يع 4م تلقناف 0 ه هذخأو ةأرأ 3 عش رأ م لاقفءاك رخآ همم لو

 بضني ال نا لنك هنآل

 اصح سس جس شط لمي جج كلاب هس صسمس

 ظ 1 مالسلا ةياع بورال ناطيشلا ضرعت ناب ىف ُر

 انادح ليعاما نب ىموم انثدح ىلأ انثدح هريسنت ىف متاح ىنأ نبا ( لاق )
ِ 



 ا لق ن :طيشلا 10 ايع نبا نع ناروم نب فسوب نع ديز نب ىلع انأنأ أ داح

 هدسج ىلع كطاسأ لو هدلو و هلام يلع كتطلس دق ىلاعث هللا لاق بوبأ يلع ىنطاس

 مث اناريئاو راصف مكناطلس ىنوراف بوبأ ىلع تطلس دق مط لاقف هدونج مجو لزنف

 لسراف قرشملاب ماذا برغملاب معامدب و برغملاب ماذا قرشملاب مهاميبف 3 اوراص
 هتعبالها لاقوهمزغ ىلا ةفئاطوهرتب ىلا ةئئاطو هلبا يلو ةطوارو ىلا مم ةئئاط

 بوبأاي لاتق عرزلا بحاص ءا ضعب يلع اهضعب بئاصملاب هونأف ريصلاب الا

 بوبأ اي هل لاتق لبالا بح اص ءاج مث هتقرحاف اران كسعرز ىل 2 لسا كبد لانا

 بوأ اي هل لاف منقلا بحاص ءاج من اهب بهذف اودع كلب يلع لسرأ كب ريلارت ملا

 تيب ىف مهعمجل هينبا وه درفتو مب بهذف اودع كلمنغ ىلع لسرأ كبر ىلارت مل

 مهملع هتتلاف ثدبلا ناكراب تجف حيرلا | ثيهذأ نوبرشيو 0 مهانيبف مهربكأ

 كبر ىلا رث ملأ بوبأ اي لاق ناطرق هينذأ ىف مالغ ةروصب بوبأ ىلا ناطيشلا ءاخ
 ناكرابتذخاف 0 ترعذا نون رشا و: نوك مه اهنيف مه رك أ ثيب يف كذب عمج

 بورأ لاق مها رشو مهماعطل مه م م'ءامد تطاتخا نيح م رواق مس ملع هتتلأف تا

 تنأ بوبأ لاق تافنا لاق تلغنا فيكو لاق 0 تنك لاق تنأ تنك نبأف هل
 يلصي ماق مث هسأر قال ماقق ىعأ ينتدلو موب ىنثيبك مويلا انأ بوبأ لاق مث ناطيشلا
 هنا بر ىأ لاتف ءامسلا ىلا حرق مث ضرالا لهأو ءاهسلا لهأ اهعممس ةنر سيلبا نرف

 مو هدسج ىلع كتطلس دق لاق كناطلسب الآ هعيطتسا ال يناف هيل ىطاسف مصتعا دق

 راصف ةهنرق ىلا هيمدق نيبام جرف ةخفن ةيمدق تحن خفنف لزنف لاق هباف ىلع كطلسا

 هل تلق ينح هيلع هدأ هنأ ما تناكف هنطب ادب ىت> دامرلا ىلع قلاو ةدحاو ةحرف

 يغري قو رك. تحن نا ام ةقانلاو ملا: نم ىف ل هلو دق بدأ ىف
 ىتح ىرب_ماف اماع نيعبس ءامعنلا ىف انك ك حيو لاق كبفشي نأ هللا عداف 4

 انثدح دم نب ركب ونأ لاقو٠٠ نينس عيسمالبلا ىف ىناكف اماع نيعبس ءارسغلا ىف

 لاق فريصم نب ةحلط نع ثيل نع ناهلس نب رمتعم انثدح ىريعلا هللا دبع 0

 ىلاث هلع هنيئأ ثءعم اذا تنك ىنا الا هب حرفأ ايش بوبأ نم تبصأ ام سيلبا لاق

 نب بهو نبا نع شايع نبركب وأ انأدح باهولا دبع نبل يضف انثدح٠٠ هتعجوأ دق



 فل

 عاما ميامأ ل لا لد نو ءارالز لبا لآ لق نا

 لَ داو ىف م-مه بهذام 8-5 اهأرا هتعيتاف ىنيعبتاف لاق ىلاعت هللا ردقب تلاق

 كل نآ اما لاقف بوبأ تربخأف هرءأتسا ًاجوز ىل نا تلانق م ؟لق ةذراو ل يدحتما

 ةداج ةثام كنب رمضال .ثنارب نئا 0 اا كاذ ىفات نأ

 -- 4 ةعأملا ل.ل نونالثااو ىلا ياا /

 «( مالسلاو ةالصلا امهيلع ابرك ز نب يحيل ناطيشلا ىدبت ناي ىف ل
 نب دم انثدح ىربنعلا هل ربا نب دحأ انربخأ ديبع نب دبش نب هللا ديع ( لاق )

 ايركزنب ىحبل ىدبت سيلبا ثيدلعا نا انذلب لاق درولا نببيهو نع شينحنب ديزب

 لاق مذأ ىف نعىنربخأ نكلو ىنح ننال تنأ ت - 5 لق كتيدنأ نآديرأ ينال ُُق

 هنن ىت> هيلع لبشت انياع فانصالا دشأ مف مع ..م فزص اما ف ان ةبالث يلع ان دزع 3

 ظ دوعيف هل دون م هم انكردأ ؛و * يش لك انيلع دسفيفةب وتلاو راغغتسالل و 3 هنهنكم: ساو

 رخآلا فصلا أماو ءانع يفكلذ ن م ندع“ و انتحاح 45 كارد ن ا الو 4م قدا ندالف

 امو مهسفنأ انوذك دق انش فك مهغقلتا م ؛ادص ىديأ 2 0 ةركلا ةلزعع انيدبأ ىف ق موف

 لاف يالذ يلع ىلع هه لاق ى“ * ىلع مب مار لوهوبهدم كالثم مهثر < الا 30 ملا

 هيبشأ لثأ م هلك نانا ثتمهذف 000 ةلخاو ةرمال | ا ال لاو ى“ب * ىلع قى“ تردف ا

 تنك 5 ةالصلا ىلا مقت رف ةليلا كات تمنف دير امم رثك أ هنم تلك أ ىح كيلا
 نال الشيل هل لاق أ ماعط نم تعيش دكا مرجال يب >2 هل لاقن | ملا 0

 انثدح رايس اندخ ] دم نب ىلع 00 1 2 نبدهحأ نب هللا د كيع لاق ٠ «كدمب 3 هذا

 قيلاعَم هيلع ىأرف وكر نب يحب ربط نس نا انغلب لاق يلانيلا ا لو رغعج

 تاوبشلا هذ_ه لاق كيلع ىرأ ىتلا قباعلا هذهام سيلبا اي ىب لاف 'ىث لك نم

 ةالصلا ٠ نع كانلتك كرعيمش شاعر لاق ءو 5 نم * اهمذ ىل لهف لاق م د 0 نم تما ىتلا

 نم ىناطب لأ الل نا ىلع هلل لآق هللاوال لات ل لاق رك ذلا نع كانلقتو



 اهلك
 اينذلا يب نبا لاقو ٠ ٠ هيلع هللا ةنعل دبا حصنأ ال نأ ىلع هل هللو سالبا لاق دبأ ماد

 امهملع اركز نب يبحي قل لاق قد ا يبي نب دمحم ل
 كلا لالا يحأ ا قريبشأ ىلا 4804 ىلا مالغلاو ةالصلا
 يخسلا قساذلا ىلا مهضغبأو ليخبلا نمئوملا ىلا سانلا بحأ 1 كيلا سانلا ضغبأو
 نأ فوذأ ىخسلا قسافلاو هلذي ىنافك دق ل_خبلا نآل لاق كلذ فكو يبي لا

 ٍرعأ هللاو كربخأ مل ىبحي كلنا الول لوي وهو ىلو مث هلبقيف هاخس ىف هيلع هللا ملطب

 "01 هج سس سس سس

 د( ةناملا دعب نوثالثلاو ىتاثلا بابلا هيدس

 4 مالسلاو ةالصلا هيلع ميم نب ىسيع ناطبشلا يتا ناب ىفإل

 راشب نب مهاربا انثد-ح ىرصبلا يموه نب لضنلا انثدح دمحم ركب وبأ 4« لاق )
 يذلا تنأ سالب ا هل لاتف سلبا ل 0: ىلع قى لو ةثليع نب نايفس تع لاق

 لب لاق كالبق دحأ هيف ملكتي لو ايبص دهملا يف تماكت كنا كتي وبر مظع نم غاب

 مظع نم غاب ىذلا تا لاق ىنبيح مغ ىنيك مثيناطنأ يذلاهلا الأ ةمظملاو ا

 ىنيمل تييحأ نم تدعو ىديغ ىذلا هلل ةيوبرلا لب لاق قول كنا كتيب ور

 0 هيلع ل ربح 2 لاق ضرألا ق هلو ءايسلا ف دل مل كانأ هاو لاق

 ٌّخ * ةيمادلا نيعلا تود يهانت| 0 قرد 3 هكص من سمشلا نر؟ نود ى 3 اه 2 هحانم

 لوش وهو أمم جرد اذن ص دحو ىتد امفهحاساف ةءباسأا راحيهلخدأف 22 هكض

 نب ور#و ليعاعسا 3 قاحسا انحف 16 ناي تام تثرقلام ها نك دحأ وأ يقام

 مى نب ىسع ناط. ا قل لاق سواط ٠ نعرانيد نبورمم نع نايغس انثدح الاق دم

 كاليو لاف أمم كتاسفدن قلاف ة ةقهاشلا هذه ىلع قراف اقداص ت ثنك نا م ناي لاتف

 نب حرش ىنادح ٠٠ ءاشأام لمفأ ىلاذ ككالمب ينيلتبت المد آ نباي ىلاعت هللا لقي ملأ
 هيلع ىسع ناك لآق نامع قا 0 مدا نب باطخ نع 8 نب يلع انبدح ساوب

 'ىش لك نا زن ىذلا ت تنأ لام سلا ءافرح قارا لع مالسلاوةالصلا

 داعلا ربت هللا نيملاي لاق يلع ردق لقو لجل نمك سفن قلا لاق من لاق ردقو ءاضقب



 00 ا ل

 نبا انثدح يو رملا زب زءلاد.ع نب نحل ادع + + لجو زغ هللا اوربت نادابءل سيل ٠

 ىلا رظن مال ةالصلا هلع ع نب يسع نأ زيزهلا دلاسبع نب ديس دج ريدم سس

 رح الو اه 'ئث ىف ةكرشأ ال لأس اهاراو جرخ اهم لا ايندلا َنوكرأ اذد لاتق سلبا

 ورم انثدح نسحلا انثدح ٠ هاهم جرخأ ىتحاكح اضارمف نرك و وىم دار تح هيما

 هيلع ىسيع لاق لاق سيلح نبا نع زب زعلا دبع نب ديعس نع ةماس ىأ نع ةهاس ينأ نبا

 دنع هناكمتساو ىوولا دنع هنيي زنو لاملا عم هركمواين دلاعم ناطيشلا نامالسلاو ةالصلا
 نع ديأولا نب ةيقب نع حم رش ن د دع رع اضفأ اورو تاوبشلا

 ووللا دنع هنيب زو هلوق نم سيلح نب نعزي زعلا دبع نب ديعس
 هل سس عت. سس

 مد ةثاملا 5 نوالثااو كلانا بابل ا

 ( سو هيلع هللا ىلص ينال ناطيشلا ضرعت ناب ىف )ل

 سو هباع هللا يلص هللا لوسر ماقلت ءادردللا يأ ن ع معجم 2 : 4 د 2

 لون هن 10 طس و هللا ةئعاب كلنعلأ لاق 0 هلل ذوعأ لوب هانعمسف ىلصإ

 كعمسل مل ايش ةالصلا ىف لوقت كانممس قولا لوسرات الق ةالرعلا ند غرف اداف عش

 ران ص بابهشب - سيب | هلل ره نال كدب نام كأن رو كلذ لبق هلوقت

 راس 1 ةماتلا هللا ةنعلب كنعلا تاق من 3 تارمث الت هاب ذوعأ تاقف ىشجو ىف هلعجيل

 هب بعلي اوم حبص ال ناماس انيخا ةوعد الول للاوو هذخأ تدرأ مث تارم ثالث

 سو هيلع هللا يلص يننلا نع ةرب ره ىلأ نع نيحيحصلا ىفو ٠٠ ةنيدملا لهأ نادلو
 دقاو هتعذف هنم هللا ىنن' باف يلع ةالعلا علم "ىلع دشف ىل ضرع ناطيشلا نالاق

 به بر ناماس لوق تع هيلا اورظتا اوهيبصت يح ةن راسب ىلا ةقاوأ نا تنم

 ُّط * ىلع يئاسنلا ىور دقو ٠٠ اعساخ هللا هدرف يدعي ن رم دحال ىف يال اكلم ىل

 ناطيشلا هاناف يلصإ نآأك 0 هللا ىلص ىلا نأ ؟ارغ ا يفر ةشلاع نع يراعلا

 ىدييىلع هناسادرب تدجو ىت> لسو هيلع ها يبصدهللا لوسر لاق هقنخل هعرصف ا

 ثيدح نعم دواد وأو دحأ هاورو سانا هارب يد امو معبصال ناملس موعد اللولو



 اا

 ماج الأ ننانوملا نيب 0 درب ىّت> ل 3 7 ىديب د هيقو لوهس ىأ

 رفعج نب يدب انتد> قاثدلا دمحأ ن. نامع ريغ ناذاش نب نسحلالاقو٠ ٠ اهملث ىتااو

 ةديبع ىأ نع قاحسا ىلأ نع ليئارسا نأ روصنم نب قاحسا انثدح تيبأت نأ

 يتح هتف هتذخأت نامل ام سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق لاق هللا دبع نع
 نسحلا نب دجأ لاقوأ كرت 5 نحو ىنمجوأ لاف ىدب ىلع هناسأ درب دحال يفا

 ديع نب ةديبع ينأ ن رع قادما !ونأ انثدح جدخ 0 نب دمهم انثدح دعملا نب

 اتنخ هيك هتذخأف ثييللا يلع مم دننأ لاق سو هباع هللا ىلص يلا نع هيب أ نع هلل

 نب نايع انئدح ديلولا نب رشب انثدح ايندلا ىنأ نب 00 7 لاق يت ًاديدش
 اق 4ع نسال إدو ةياع هللا ىلص ما كر ناك لاق سنأ نع تباث نع رطم

 ترئتسا اذ ةدتن هحانجت ! مالسلاو ةاليعلا هيلع لي ريد هحتنتف ا ناداراف سلبا

 لوسر نا ةرب 62 مف ثيدح نم أطوملا ىف كلام ىور و٠٠ ندرالا غلب يتح هامدق
 ايكران ةلءشب ىنبلطي نجلا نماتي رفع ىف كرما ةلدتمأر لقإسو هيلع هللا ىلدهّللا

 لوسر لاق ه«يفل رع 0 نُوقت تاك كريلعأ الا ليربج لاقف 6 تنتلا

 هللا تااكب و مير كلا هللا ه-حوب ذ رعأ لق ليربج لاقف ىلب لو هيلع هللا ىلص هللا

 رش نمو امف جرعل امو 00 نم لزتيام رش نم رجاف الورب ندهزواومال يتلا تامالا

 لبق قراوط. نمو راهنلاو ليقا نتف نمو اهنم جرخي ام رش نمو ضرالا ىف ًارذاف
 ناطيشلا نم ةذاعتسالا 0 ثيدحلا ىف نبب ٠٠ نمحراب ريخم قرط قراطالا راهعلاو

 هنت ناك ديلا دم نا ىناثلا ثيدحلا ىفنبب وهيلا هديدش كلذب رخاتم و هللا ةنعأب هنعلو

 هتوادع مقدنا هبو قنحللا هيفو لمقلاب هتوادعل مفد اذهو هتعذ مالسلا وةالصلاهيلع هلوقل

 ىذلا يكلملا فرصتلا باب نهوهو ةيراسلا ىلا ةعررو 7 اماو عا هللاهدرذ

 سنالا ىف هفرصتك نا يف فرصتي ناك 0 هباع هللا يلص انين ناف ناملسا هكرن

 وهو هيلا عجرب نع العال تعالو ىلا هللا ةدايعب مهمه لوسر ديعفرسمت'

 ىنلا نم لضف [لوسزلا ديعلاو كامله يب : ناملسو ال اوسر ادع ناك هناف ىبلطل فرصتلا

 نأ لع ليلدلاو نيم باحصأ راربالا مومع نم لضفأ نيب رفملا نيقباسلا نا اك كلما
 ايبا نوكي نأ هيلعضر ءاسو هيلع هللاىلص ينلا نأ كاملا يبنلا نمل ضفأ لوسرلا دبعلا



 يدل را ل ل ل اظل ينس
 الا ما الا هنن راخ الو الوسو ادع نوكي نا راتخاف الوسر ادبع وأ اكلم
 ياسا درب تددو ىت> هلوقو هباعأ درب ىت> هقئخأ تاز اف هكوأو ٠٠ رمألا سفن ف

 "ايلا ىف اذه لذم زاوج لع ةالعلا هب جتا امعوهو ةالصلا ىف هلنف ابق ىدب لع
 ناطيش ىف ءاماعلا عزانت دقوةقباسملا ةلا> ةالصلاو نيدوسالا لتقو راملا عف رك هو

 ده بهذم ىف نالوق رم نإلوق يلع ةالبصلا عطقي له ىلصملا ىدي نيب رم 0 نما

 قيفوتلا هلل دو ةلئسملا 0 هاندقع ىذلا بالاىف اذه مدقت دقو

 محتل سس سسسسسب بسسس او اا للصم لاري ردات ماو اي ا وج ا و سس سل ص سس م ع صم

 مد ةلاملا دم نوثالثلاو عنارأا بابلا جه

  هابإإ هعرصو هنع هللا يضر باطمللا نب رمع نم ناطيشلا رارف ناب يف )ل
 ىلع ر 2 نداتسا لاق صاقو يأ نب دعس ثيذح نم لسمو ىراخبلا 0 ىور)

 هنراكتسي وهنأأسب ةياوديفو ةنملكي شي رق نم ةوسن 0 غو سو هيل ِء هللا ىلد هللا لوسر

 '000 0 هه لوسر. نذأت باجطلأ نردتبا رمع نذأتسا الف: هتوص لع نيتاوصأ ةلاء

 دل هللا كحضأ رع لاق كحضإ سو هيلع هللا يلص هللا لوسرو لخدف سو هيلع
 كتودص نغمس الف يدنع نك ىناللا ءاله نم ثبحع لاق ئعأو ثنأ يأ هللا لوسرلا

 تاودع يأ رمع لاق مث نببي نأ قحأ هللا لوسر اي تنأف رمعلاق باجحلا نردتبا
 نه ظاغأو ظنأ تنأ معن ناق ملسو هيلغ هللا ىلد هللا لوسر نيب الو ىلا نوبشلا
 باطما نباي مهي اسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر لاتق ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر
 قررو٠٠كذ ريغ اخ كلسالا [4 اكلاس ناطيشلا كلتا ام هدب يسنن يذلاو

 ضب ىف ف تو هلع هللا للص هللا لوسر جرخ لاق ةديررب ثيدح نم يلاسنلاو ىذمرنلا

 ًاماس هللا كذر نأ ترد تنك ىلا تلاتفءادوس ع تءاح فرصنا الف هيزاخم

 آلف اآلاو ىرضاف ترذن تنك نا ابل لاقف 4 أو فال, كيدي نيب ترضأ نا

 ا عر لع لخد مت برضت صو ركب وبأ لخدف برضت تلم. ترذن تلات
 لاقف هلع تدعقو اهدا تح فذلا تتأف رع لخد 3 بردت ىهو نامع لخد م

 يو أس دا تك لا عاب كنم فاخيا ناطيشلا نا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 ء ١ 0 0 2 2 د - تعا هلك

 ىهو نام لخد مث برضت يو "ىلع لخد مث برضت 7 01 وأ لخدف برغل
 ينا- لاو يذ» 2 يور و٠ ٠ هيلع تسلح وفا خرقا رمعاب ثنأ تاخد الف بزل

 ًاطذأ انم.سف ل م سو هيلع هللا ىلص هللا 7 ناك تلاق ةشئاع ثيدح نم انف
 اهاو- نايبصلاو نفدت ةيشبح اذاؤ 0 هيلع هللا م هلا لوسر , ءاأتف نأبص ثوصو
 هيلع هللا ىلد هللا لوسر ل ىلع يي 1ك تعضوف 0 ىرظناف ىلا مت ةثلاعاي لاتف
 لوقا تابخ تن و تعش امأ ىل لاق ةعاز ىلا ب بفنملا نيب ام اهملا ر اذنأ تاق مل
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف امنع سانلا ضفراف تلاق رمع علط ذا هدنع ىتازخ# ر اغن ال ال
 لاقو ٠٠تمعءجرف تلاق رمعنم اورث دقسنالاو نجلا نيطايش ىلا رظنال يفا 2 هيلع
 ىنن دح لاق مد ..ءرامع نب ةمركغ ينربخأ لاق دعللا نب ع < انثدح انا ىبأ نبا
 سو هياع هللا ىلصدللا لوسر اقم نملجر جرخ لوي هللا دنع تعمس تان
 لاف ]سو هيلع هللا ىلص دمم تاكيمأ نم ىذلا عر 6 امصاذ اذذماف ناطيذلا يناذ
 . اذخئاف لاق الزلاق 0 اق لسرأتل اذ كيدعي ايجع اميل كني ىناسرا ناطيشلا
 كتدحالف ىناسرأ ل اق سو 4 هيلع هلل ىلص ذهم با ادصأ نم م يذلا هعرصصم اعرطصاف هي انلا

 تافجعأا نع نم يذلا هعرممف ةئلاعثأا لؤماف لاق ال لاقف ىنثدح لاتق هلسر أف ك كردعل 8 :دح
 لاق ىنلسر 1 لاقف امو ةماهمأب ذخأ و هرذص لع ساج 8 م هيلع هللا ىلص د#

 الا 000 طسو قار 21 اي سدل هل هنا ةرقد | ةرودس لاق ىنبدحي قع كاسرأال

 كلذ ن 0 مث نمرأا لع ابأاي ا ولاق ناطيش تيبلا كلذ لخديف تاب ىف أ م : الو أوقرفت ١

 انندح لاق مرآ ءاور ودع كا ىذر باطما نب رمع الأ هلورت نش لاق لجرلا

 رعأ هللاو هول مصاع نع ةماس ا داع انثدح ناذع انت دح اصلا رثعج

 مد( ةناملا دعب نوثالثلاو سدامخلا بابلا 85>

 6 هنعهللا ىطرمصاع ىلأ نبةلظنح ةكئالملا ليسغ نب هللا دبع ناطيشلا ىقا ناب ىف ١
 مرش د_# 21 ةماذق ىنادح نيسملا نق لم ىنادح كوع نا 4؛لق)

 تيفي لف اس نب اون ويلا 0 نم ناكو صنح نب دم ىندح

 ( ملأ -50)



 :دهر
 دحسملا نم جرا وهو ناطي_ثلا هيتل ليسغلا نب 3 نها ديع نا ةنيدملا لهأ

 تماع ل 0 لاق نطيشلا تنأ لاق ان أ نم لاف معن ل ل امد ةلظنح نءا اي ىنفرعت لأتو

 هللاارك ذ نع كيلا رظنلا ىنلخشف كيلا رظنأ تدل, الف هللا رك ذأ انأو تجرخ لاق كاذ
 ةجا> ال لاق هكملعأ عيش ىنع ظفحاف ةلظنح نبا اي تقدص لاق ناطيشلا كنا ثملعف
 0[ لتنال ةلظح نبا ار تددر ارش ناك ناو تليق ًاريخ ناك ناف رظنن لاق هب يف
 ملرعتكا ”ذلملا لييغة اق ٠ تيضغ اذا نوكت تنك رظناو ةيغرلا'وس هللا ريغ

 يىورف دحا موي دهشاسأ قيص نإ ورم كي ليو وربع رماع ىنأ مساو رماع ىبأ نبإ

 نزلا ءاع ةضقاأ خفاش ََّئ 0 ةكن الملا ثا لاو هنأ ع هيلع ل ص ىنلا نع

 فيتاهلا عمق َ - 0 أامف هنأ ع 9 تا قاحسا نبا لاق ضرالاو ءاعملا سد

 كلت ف مم ىئلبأ ١ نأكو هللا دلع تخأ 0 نب ىأ كتب ةليمج ى م هنأر ماو جرش

 هلخدف هل حف دق 1 هنأ 1 نا ةليقا 1 مونلا ىف تأرف ةءموع ًاسورع كو ةلوألا

 تم

 اهموق نم ا نيد الاعور تعدف هذه نم تيم هنا ثداعف تلاق هنود قلغأ من

 ا د ذو ىدفاو 6 ذ عازب كلذ ىف نركب نأ ة ةيشخ اهب لوخدلا ىلع ممدهشاف

 ىلص لوسرل لاق ال انردصتا م هب رقب سدلو ءام ةنأر رطنن هودجوف يللا ىف سلتا هنا

 ناك اذا ديهشلا نا هيلا هنع هللا ىذر هدب :> وأ بهذ ال لياد اذه ىفو سو هيلع هللا

 فايع

 مد# ةناملا دعب نوثالثلاو سداسلا بابل جه

 4« نوراق ناطيشلا ءاوغا ناب ىن

 لاق يراوحلا ىأ نس دهحأ ندع سإ ردا 0 دهم انندح ىشرقلا كب ولأ ( لآق (

 ل.ح ف ماقأ ور نأك دقو لاق نوراتل س لبا يذيب لاق هريغ وأ ناملس أ تعءيوس

 / هل نيطايشب هيلا ثعبيف لاق ةدايعلا ف ليئارمسا ىنب قاف دق هيف ديعتي ةنس نيعب 5

 روظي وه لءجو رطذي ال وهو رطني نوراق 0 هعم ديعتي لعل هل ىدبق هيلع اووقي
 اذب تضر لو سالبا هل لاق نوراق هل عضاوتف لاق نوراق اماع ىرشبال أم ةدايعلا ند



 هاف

 هلخدأ يف > ليخلا 00 0 ةعام 5 د 5 دبش ال نورافا

 00 ىفب ! ىلع الك نرد اذه ادضر دقدل لات لاق امظلا أم 1 نول. ؟ اواع4 لاق ة ةعب ها

 انضر دق كمل هل لاق معأ لاق ةمدلا قب كصملو و ا لاق يأ“ ىف يأن لاق

 لمف الذ 1 دكيعتلو ب يك لاق ىأرا 'ئد ى ىأو لاق لعقت الو قدصت ايإ اذ

 هرشو ناطيشلا نم هللب ذومن اينألا نوراق يلع تحتفو هكرثو هنع سبخ كلذ
 هيسعس هموت: مضل 1 2 ع

 مد## ةئأملا دعب نوثالثلاو بالا 9

 (يبلا رمأ ىف رواشلل ةودنلا رادب شب 0 ناطيشلا روضحنايب ىف)

 4 لهج ىنأ يأر هبيوصنو مهءارأ هحيبقتو لسو هلع هللا ىللص)

 تناك دق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ شيرق تأر ال قاحسا نبا ( لاق )ل
 0 لا نب رجاهملا نم ةاطصأ جورخ اراد مثدلا ريغ مريغ نم تاما ةعيش هل

 0 هيلع هللا يلد هللا لودر جورخ اورد هس اوناصأو 1 أولزن لق مم اوفرع

 يتلا بالاك نب يهق راد يهو ةودنلا راد ىف هل أوه ع عجأ دق هنأ اوذرعو

 1 للوصسر رمأف نوءنصي ام اميف نور واشتي اهيف الا ارمأ ىذتت ال شي رق تناك ٠

 حب ىأ نب هللا دبع نع ناعما ن ء مهمأ ال نم م ىنثدُل هوفاخ نيح سو هيلع هللا

 كيذل اوءمتجا لاق سابع قارع 00 هريغو جاجحلا يبأ ربج نب دهاجم نع
 سو هب هيلع هللا ىلص هللا لوسر رهأ اهيف اورواشنيل ةودنلا راد اولخدي نأ اودهاو

 ىف سابا مهضرتعات ةمحرلا أ مدل ى 5-5 موبلا كيذ ناكو هل 0 يذلا مولا ىف اودغ

 نم اولاق اهماب ىلع ًاققاو هوأر ايلف رادلا باب ىلع فقوف 1 تب هيلع ليلج خش كر

 نيرا عميل 3 رغخ هل مثدعلا ىذلإ يع د له نم خيش لاقف خيشلا

 رتأ امفم.تجا دقو لخدف لخداف لجأ اول ير مكمدعي ال نأ ىسعو

 نمو برح نب نايفسوبأو ةعيبر نب ةبيشو ةعيبر نب ةبتع سمش دبع ىنب نه شب رق
 لفون نب ورمع نب كراكاو م نب ريو 0 , ةميعط فانم دبع نت 0 ب



 ري 01 يب نمو 0 نب 5 كو يا نب ةعمز و ا نب 8

 ناك نءو فلخ نإ أ مع#ج ىنب نعو جا جحاحملا اب هبئمو هيبأ مهس ىنب نمو ماشه نبا

 ناك دق لجرلا اذغ نا ضعبأ موضع لق شب رف رق نع سال نم مهريغ نعو مهم

 اوعمجأف انريغ نم هعبتا دق نم انياع بونولا ن نباتا كار او نأ دفاع رمأ نع

 اودي رث من أب لع اوقلغأو ديدحلا ىف هوسيحا مهعم لئاق لاق مث * ارواشتف لاق ًابأر هيف

 نم مهم ىغغم نمو ةغبانلاو ريهز هليق اوناك نيذلا ريشا ن رد ةعاشأ تاصأ أما هي

 هللاو ىأري مكل اذهام هللو ال يدجنا خ.شلا لاقف ممباص ءأ ام هدصن َح تملا اذه

 الف هباحصأ يلا هنود متلغأ يذلا بابلا ءارو نءهرمأ نجرخيل نولوتت 5 هومةبحنا

 اذه امه رمأ ىلع كوبل ققح مورلاكي من 3 ميدبأ نم هوعزمنيف م كلع اوبشن ل كشو

 هيفننف اثر راع ل مع لئاق لاق مث اورواش شاق هريغ ف ا هك

 انغرفو انع باغ اذا عقو ثيح الو بهذ نبا ىلايثام هللاوف انع 7 اذاف اندالب ن

 اور ملأ ىأرب ممل اذهام هلا ىدجنلا خي يشلا لاقف تناك ام انتبل او انر ذأ احلضأ هم

 كلذ ماعف ول لدا 3 يآ اء لادرلا بولق ىلع هييلغو هقطنم ةوالحو هثيدح نسح

 هوعيأبب ىتحهثيدحو هلوق نم مهملع كلذب بلغيف برعلا نم ىح ىلع لحب نأ ثنمأ ام
 0 0 6 + كدر نم را حب مم م 1 0 00 م رهسإ 0

 متقو مارأ !امأ هأرا ىل نأ هنلاو مانع نق ل يد وبأ لاق لاق اذه ريغ ايأر هيف اوراق

 0 ل باش ىتف ةليبق لك نم ادانخأ نأ ىلا لاق كلا انأاب , وه امو اوناق دعب

 هواتتيفدحاو لجر هب ريض ءوبرضيف هيلا اودمعي 3 أامراص اديس مهم قف لك معن م :

 ىلع فانم دبعونب رده أمي لئابقلا ىف همد قرفت كلذ اولعف اذا مماق هنم حيرتساف

 لاق ام لوقلا ىدحتنلا خرشلا ل لودي لاق مه هانلتمف ىلقملاب انم اوضرف اعيمج مهمر# برد

 ليربح يف 1 ه4 نوعم# مهو كلذ ىلع ا قرثتف هريغ أ ا ىأزا اذه لجرلا

 هلع كدت 038 يذلا كشارف ىلع ةليالا ترلت ايل لاقف | سو هيلع هللا ! ىلص هللا كوسر

 ىأر املذ هيلع نوبليف ماني ىتح هنودصرب هباب ىلع اوعمتجا ليللا نم ةمتع تناك املذ لاق

 جشوتو يثأر : ىلع مث بلاط ىل نب يلعا لاق مهناكم سو هيلع هللا ىلص هللا لو

 هللا لوسر ناكو مهم“ ههركت * ىث كيلا صاخب ن ءأ هناف ف مت ردا اذه ىدربب



: 0 
 بنك نب دم نع دايز نب ديزب ىنئدخ مان اذا كلذ هدرب ىف ماني سو هيلع هلا ىلص
 هومتعبأب نا نأ زب ادم نادباب ىلع مثولاتف م اه نب ل ]ميد ولأ أ مهيفو هل اومجأ مللاق

 نانجك نانجوكل ت تامجخ مكتوم دعب نم منذعب نا مث مجعلاو برعلا كولم تنك هيمأ ىلع
 نوفر ران ما كلها نم ملعل ١ مث حيذ - ناك اولعتت غن او ندرالا

 لاقمأ هن ىف بارت ند 1 : مهبلع سو هيلع هلا ا لصهلال لودر 0 لاق اهف

 يلع بارتلا رثني لعل هنورب الف 4 نع ممراصبأ هللا ذخأو مدحأ ت تنأ كلذ لوقأ انا مع

 ىلع عضو دقو الال>ر قس ووو مف ا ؛تاب ل هذه ول وهو مهسور

 5 لاف موعم و 00 م ا مهاتأف بهذ نأ دارأ يح 0 فرهنأو ايارت ساو

 كح كر 1و د مكيلع جرخ هّللاو دق هللا يخ دق لاق ادم اولاق انبه نورظتنت

 0 لق ب انو القار ايات ىلع عضوالا لا

 يبلا د درخب أد شار ا مل ىلع الع نو ريف نودلطتياوامجم بارت هيلع اذا هسأر ىلعه دي

 ىتح كاذك اولازب ف هذرب هيأع أ ان 000 اذه نأ هللأو نوأوةيف لسو هلع هللا ىلص

 لزنأ امم ناكف انثدح ناك يذلا | انقدص دقث هللا اولاتف شارغل --_- مانق اوحبصأ

 كا مك وأ كولتتي وأ كودو اب د ؟ نيذلاكب ركع ذاو كتذ ىف ؛ نار فل ْن ه ىلادل هللا

 هب صبرتن رعاش نولوقي مأ يلاعت هيا لوقو نب رك املا ريخ هللاو هللا ا 1

 نبصب رقملا ن 0 كم ىناذ اوصيب رن لف نونملا بر

 نم ل: ىذلا ىنعملا نعت نم ناطيشلا نر 20 ناوب ىف انمدق دق لصف

 00 8 م لخدي ال أولاق اشيرق نأ وعو يدب خيش 5 هر ورح تك . ناطيشلا ل

 ا ه قاحسا نبا 3 و دو عم مهأو اهنا ةمأ ملغ ل

 راشأىذلاو ماشه ْئن ىرتخيلا ونأ وه ه4 راش 1 ىذا مالس نبا لاق ليد ىأ ريغ

 ىلع مهفوقو امأو ٠ ء ىوأ نب صاع ىنب دحأ ريمع نب ةعب ردوسألا وبأ وههيقأو ةحاراب

 اولازن مم هانا نونظيف سو هياع هللا ىلص هليأ لوسَو درت هيلعو الع نور ريق نوعاطتي هنأي

 ىف هيلع م حتالا نم مل مئاملا ببسلا ريسلا لها ضعب ركذف | وحب أ يتح امايق كاذك
 الر وأب اوم مهنا ربياعا ىف يذق لاق انااا ماو رادجل ارم لرال

 انروسنالا | نع ثدحت : نابرعلا يف هسا ا ما هللا و صضعبأ ا بضع لاققر ادا .٠ ند 0



 أو>بصاىت> بابلا ىف مهماقا يذلا اذهف انمرح رس انكتهو معلا تانب ىلع ناطبحلا

 ةروس نمتايآلا ةءارق ىف عار سمح 4دغ مهراصبا ثسوط من هحورخ نو رظي

 ثراحلا ىوردقو٠ ءمل هللا ىلصدب ءارتوا اهل نيشئاحلا ةءار 2 ةكذتلاهتفلا ع ن* سل

 215 نا اهنا سي لضف ف ا هيلع هلا ليلا نعدنسم يف ةماس "نب
 الالخ ؟ذ : ىجح يش ميقس أ قد س شطاع وأ 0 راحو وأ عيش ملاج وأ نمأ ف

 ع اعا هللاوةريثك

 ا رب تاو يا

 مد ةباملا دع) نوثالثلاو نماثلا بابلا لتعم

 6 ةميبلا تقو ةبتملا سأر نم ناطيشلا خارص ناب ىف

 لوسر ةعببأ اوعمتجا | مولا ناوداتق 0 رم انت دح مداع نب قادسا نبا (لة)

 فوع 6 ماس يك وخا يراصنالا ةلضن نب ةدابع 0 سايعلا لاق مسو هيلع هللا ىلص هّللا

 ةودنابت م نا لاآق مثل اولق لحرلا اذ_ه نوءبات أم ىلع نورد لع جرزملا ا

 ةياصم 5 تكياذا. دأ نورت 0 7 9 !| م رمحالا بردح ىلع

 هود 1 لتقو لاومالا 0 هيلا 0 اءهل نوفاو منا 0

 70 اف فارشألا لتقو لاومألا ةبصم لع هذخأت اولق ةرخ لاو ايدقا ريخ هاو وبن
 نبا لاق هوعبابف هدي طسبف كدب طسا اولاق ةنجلا لاق انيفو نحنا هللا لوسراي كاذب
 هدب ع برس نه لوا ن اك ةرارز نب دعسا ةماما ابا نا نومءزب راجنا ا ونيف قاحسا

 د كليعم ىنتدحو قادسا نبا لاق ٠ ناهمتلا 0 مئيفا لب لوقت لبشالا كاع ولد و

 لوا اللا كلان بكى نك هينا نغ ءابكك نإ هللا دنع هنخأ نع هئيدح ىف

 دقو (تاق) ٠٠رورءع نب ءاربلا 6 هيلع هل 5 يىلص هللا لوسر لب ىلع برص ند

 الو نك لآ لئاوالا ةفرعم ىلا لئاسولا نسادع موسوم ا ىلاتك ىف كلذ تك ذ

 أم ثتثوص 1 0 ةيقعلا نس ا ناطيشلا خم هوو 4 هيلع ا ىلد هللا لوس أنعناب

 لاق مب رح لع أوعمتد أ لو همم أب ما مد 8 م له بجارجلا لها اي أ ُْطو لا دب

 و



 5ك

 مانعا لاق *٠ينزا نب ١ اذه ةيقعلا ول اذه صو هيلع هللا ىلد هللا لونمز لاف

 ا لس هلا فيارب نغرفأأل هللا ودع ىأ عمسلا كا نا لاقيو

 كغ ىذلا هللاو ةلضن نب ةدابع نب سايعلا هل لاف لاق ملا>ر ىلا اوضفرا ]سو هلع“

 مل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق انفارس دأب اذغ ىف لها ىلع ن ل اا وحلا

 كا اهملع اذمتف انمجابطم ىلا أنعحرف 9 لاق ماع اوضساكل كمل ىعاوت

 ير رج م ا ل سرد ة نم ةلج هءاع تدغ انحيصأ الف

 انب رح ىلع هلوعباتو انرو اخأ سب ناو انوه ا:يحاص ىلا متثج مكنأ انفلب دق هلا

 '- دعا دج 9635م تس ١ تت را >> .. : بممصسص تهوس كمتم -. عير تصعب + دس عي دم عندو سس

 لاق مكنم مهيب و أنني ترا تدني ل اتلاف أ فرشلا ىح نم اه هاو هناو.

 لاق هانملع امو 'ئش اذه نم ناك ام هّللاب نوفلحم انموق 0 نم كانه نم ثعلاف

 ماشه نب ثراملا مهيفو موقلا ماق مث لاق ضعب ىلا رظني انضعب و لاق اود مل اوقدصو

 كرشأ نأ ديرأ ين اك ةلك هل تاق لاق ناديدج هل نالعن هيلعو مورا ةريغملا نبا

 اذه لقا :اذئاداس "رمد تاو ةحم نأ عيطتسن امأ رباج ابأ ام اولاق امذ اهب موقلا

 امولعتلمأ 2 لاقو ياام م ىمد م * هيلجر نماء ثراحلا اوعمسف لاق 0 رق نم ىنتلا

 لأف اممدرأ ال هل هللاو تلق لاق هيلعت هيلا ددراف ىتذلأ هللاو قدا 2 لوس لاق

 ىأ نب هللا دبع ىنثدحو قاحسا نبا لاق ٠ ٠ هن اال لاثلا ىدص ن كل اص هّللاو

 مل لاف لوقلا نم بدكرك ذ ام لثم هل اولاتق لولس ىلأ نب هللا دبع اونأ 0
 اوؤرصناف ناك هتماع امو اذهل "ىلع اونا يموق ناكام ميسج علا اذه نادهللاو

 باط ىف اوجرخو ناك دق هودجوف ربا مولا ط:ستف ىنم نم سانلا ا هنع

 ابيغت ناك دق امهالكو ةدعاس ينباخأ ورمع نب رذنملاو رخاذاب ةدابع نيدعس اوكر دأف مو

 هب + اواقأ م هلحر عسنب هتنع ىلا هيدياوطب رو ةودجاف لم اق موقلا ز :حعأف رذنملا )1

 دب ىلع ربأعا ا يقح هللا قبذعي ل مو هت هلوبذهكو هلو رضي ةكم هولخ دأ ىت 4

 أمهعلي و هذي ناكو ة ةيمأ نوب رحنب ثراخلاو م ماعم نب ريبج ىلا 00 نب يرتخبلا ىلأ

 قاطناف مهيديأ نم ادعس ا صا ١4 لاذ 0 امهعنع وام مراوتن يل ريوق اكو راوج

 حد ى؟ - هياع هللا ىلص هللا لودر 0 1 لاق نسحلا نع بوشالا وبأ ىورو

 اوقرغتق كبرذنأ دق ىنييل وبأ اذه سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاتق ناطبشلا



 دب !بديلولا أ ع 3 ونأهد- قو ح.حصلا وه.اذ_ه-توص ذقن أب_هرق (لصف)إ

 مدالا نم ةيعوالا نأ ْن هلصأو 1 وسلا لاق ٠0 ىنم * لزان» ى 0 - بجاجلاو - توص
 .اذك _ةبقملابزاو  ةيعوالاك اءاهاال لزاناو مايحلا لعل ةمجبج ىمسإ هوو ليزك

 نم لبيكب نب ورمع نببزالا تنب زرك مأ الوك ام نبا لاقو ٠٠ عضوملا اذه ىنديقت
 ةبقءا'بزاو اذه الا ءامسالا ىف بزالا فرعي ال لاقو هليذ' همأ مأ سابعلا ةدج نادم
 اركشو ةزاطارسكب ةفعلا ابزإ دحأ 5 ةوزغ ىف مقوو يل بسلا لاق ٠٠ قات ل وو

 ناربش هلوظ هلحر ةعذرب ىلع الجر ىأر نيح هل دبشي ام ريب زلا نبا ثيدح ىفو يازلا
 ىت> طولا دوعب هسأر ىلع هب رضف لجر لاق بزوإ امو لاق بزا لاق تنأ ام لاتق
 00د هي را نا ثيدحو ريصنلا بزالا ظانلالا ىف بوتس لاقو ٠٠ بره ىأ ضاب

 له رع هللا نخل موب 7 يل وسلا لو»» حصأ نيطبضلا ىا اعأ هَللف ب رغلا ىف يتلا

 نوكينأ زوجي ماشه نبا ةياور يف بيزأ نباو نانثا وأدحاو ناطيش بالا وأ بزل

 عزفلا بيزالاو عب رالا حايرلا نم بدمع !بيزأو ليخبلاو بيزالاو بزالا نم اليعف

 لءتحمو 24 باص هلق لففأ نزو يلع ودو ى | برا لجرلا بيزالاو ًاضيأ

 بوتعي نأل ليعف نزو ىلع بيزأف ليخبلا امأو ًاضيأ اذه نم بيزأ نبا نوكي نأ
 ىلع ثن وما ىف ناكل رك ذملا ىف لعفأ نزو ىلع ناك ولو ةبيزأ ةأرصا ظانلالا يف كح

 ضيحت ال ىتا ىهو ءايبض ىف اولاق دقو زب زع ءامسالا ةينبأ ىف اليمف نأ الا ءابيز نو

 ىف ةزهملا نال ليعف يدنع يو ىليبسلا لاق ٠٠ ةدئاز ةزمحلا اولعجو ىلعف ءاسنلا ند

 لجرلا يهاضن اهمال اذه نم_ايمضلاو_نوهاضد لجو زع هلوق ىف لعنلا مال مصاع ةءارق
 ءايلاب تيهاض لاق نم ةغل ىلع ثدنأتال امنا لاكشا الف دملاب ءايهض هيف لاقيو ههبشت يأ

 هباع ناكو_ هلوقو البعف نوكي الف ةلمرأو لمرأ لثم ةبيزأو بيزأ نوكت نأ زوجي دقو
 ةتحلم لاقي اءاو مالكلا نم ح.يصقلا يف ةديدج لاقي الو ةثناؤملعءنلا_ناديدج نالعأ

 لاقليتق 5 ارعاف بيضخ فك باب نم ىهف ةعوطتم ىأ ةدود# ىنعم ىف امال ديدج

 لعاف ين هع ليعف لكو هل ا 00 8 ةكد_>ىنعم دار ] 3 ةديدج لاق نمو هيوبيس

 هّللاو ثناوملا يف ءاثلا هلخدت
 سو بل وو خو يسيك ل ديس



 تنظم ل د
 4 ةنأملا دعب نوثالثلاو عساتلا بابلا د

 ( ردب ةعقو ناطيشلا روضح نايب ىف )

 سانلا نم ويلا مكل بلاغ ال لاقو ملاعأ ناطرشلا ملل نيز ذاو ىلاعت هللا (لاقإل
 ام ىرأ ىنا مكنم ءىرب ىلا لاقو هيبتع ىلع صكن ناةئنلا تءارب املف ل راج ىلاو
 سم نب دم ىتئدح قاحسا نبا لاق .٠ باقعلا ديدش هللاو للا فاذا لاو
 ن.ةورع نع نامور نب ديزبو ركب ينأنب هللا ديعو ةداتق نب رمع نب مصاعو ىرهزلا
 مهيدح عمتجاف ثيدللا ضع يناد> دق لك سابع نبا نع انئامهلع نم مهريغو ريب زلا
 0 ناد ىلإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر معس امل لق ردب ثيدح نم تقم اهف
 لما اهملا اوجرخاف مهلا ومأ انف شي رق ريع هذه لاقو مهبلا نيداسملا بدن ماشلا نم
 نأ اوناظي مل مهنأ كّلَكو موضعب لقثو موضعب فخي نوهلسملا بدستناف اه وكاقني هللا
 س.سجتي زاجحلا نم اند نيح نايفس وبأ ناكو ابرح قفل لهو هياع هللا .ىلد هللا لوسو
 كاريماو كل هبادصأ رئنئسا دق ادحم نإ هلل يق يتحن ارك رلا نم قلي نم لأسي و رابخالا
 ادي رق ىنأي نأ ءمأو ةكم ىلاهثميف يراغنلا ورمع نب مغمض رجأتساف كلذ دنع رذغ
 امي رس مضمض جرح هباحصأ ىف اه ض رعدق ادهم نأ مربي و ملا ومأ ىلامرفتسيو
 هصيق قشو هل>ر لو>و هريعب عدجدقو هريمب ىلعاتقاو ىداولا نطبب خرصفةكم ىلل
 هباحصأ ىفد# ال ضرع دق نارئس ىنأ عم اومأ ةميطالا ةمرطالا شب رق رشعم ايلوقي
 جراخ إما نيلجر نيب | واكف اعارس سانلا نجت ثوغلا ثوذلا اهركردت نأ ىف رأ ال
 دبع نبي د الاددأ اهفارشأ نمفاخت لف نئيرت تبعوأو الحر هناكم ثعاب اماو
 ةب وأب هلطال دق ناكو ةريذملا نب ماشه نب صاعلا هناكم ثعب و فاخن دق باطلا
 بطوبأ فاختو هثمب هنع يرجي ن أ ىلع هرجأتساف اهب سلفأ هيلع هل تناك مهرد نالآ
 ناكو دوعتلا ىلععمجأدقو فلخ نب ةبمأ نبحسمي ىلأ نب للا دبع ىنثدحو قاحسا نبا لاق
 امامي ةرهجع هموق ىف دجسملا ىف سلاج وهو طرعم يبأ نب ةبقع هاتأف اليقث اليلج اخيش
 ءاسلا نم تنأ اهاف رمجتسا يلع ابأ اي هل لاق مث هيدي نيب اوعضو ىتح" مجهو ران أهمف
 اومهجأو مهزاوج نم اوغرف الو قاحسا نبا لاق ٠ ههب تئج ام حبقو هللا كحق لاتق

 ظ ( ماكأ 55)



 فلفل
 . انا اولاقف ثراهلا نب ةنانك نب ةانم دبع نب ركب ىنب نيبو مهني ناك ام اورك ذ ريسلا
 2 ينانكلا هج نب كلام نب َةْقا ارسم ةروص يف سبأ مط ىدبتف اننلخ نم اونا نأىتخ

 مناخ هل ند ةنانك نأ 0 نأ نمد ملراج ٠ نأ لاتف ةنانك ىن كارم 3 نع ناكو ىجلدملا

 ليقاو ريخلا| اذه ىف ليا نءاو ة ةيقع نءا ركصذو كل 1 اورد هلودركن ٠ يسن

 ممرسصن اولبقأ دق مهءارو ةنانك ىنب نأ مهد ةقارس ةروص ىف سيلبا مهعمو نوكرشملا

 بهو نب ريمعو قاحصا نبا لاق ه٠ ركل راج ىناو ساناا نم مويلا ركل للاغال هنأو

 .ةكئالملالو زن دنع هيبتع لع صكن نيح سلبا ىأر ىذلا وه ماشه نب ثراحلا 3

 ناس لوقي كلذ ينفذ ميملسأ مث مدر وأ ىتح لزب لف نورث ال ام ىرأ ىلا لاقو

 . اوراس ام محلا نيش نوماعي وأ مهبل ردب ىلا اوراسو انرسم
 رارغ هالأو نأ ثدييخلا نا موملصأ 9 'رورغل مالد

0 
 نب ةقارمم هنأ ىرب وهو سولباب ثبشت ماثه نب ثراملا نأ قاحسا نبا ريغ رك ذو ا

 تأ فاخأ ىلا لاق مث هانق يلع هحرط ةكل هكا رقت نأ قارساب ننأ ىلا لاقق كللأق

 ةقارسماو هل اولاتف كالذ دعب ةكع ةقارس اوأز مم أ ىوريو يليبسلا لاق ٠ نيملاتلا بر

 تن يح مممأ ن م 'ىشب تساع ام هللاو لاقف ةمب نط انيف ةقلواو فضلا تمرخأ

 أومامف هيف هلل لرأام أومعسو اويلسأ ى دح هرقدم اق تفلع انفو ثذيش اهو مكنكز 0

 الا هللا فاخي ال رفاكتلا ترأل هللا فاخأ ىا نيعالا لوقو مه لع سلبا ناك هنأ

 هناحيسهللا لاق ىذلا وع ءوملا مويلا نوكي نأ فاخ.ءامسلا نم لزعت هللا دونج مم ىأر هنأ

 هكر 0 نأ فاح اعا اضرأ ليو ٠٠ نيمرحملل دموي ىرشب ال ةكئالملا نورب موب هيف

 نأ لئالدلا ىف تباث نب مساق رك ذو ٠٠ نيرفاكلا هب زحي اباعف نم ىأر ام ةكئالملا
 8 نوماسملا مب مقوأ ىذلا موبلا ىفةكم يلع نجلا نعفتاه نه ردب يلا تهجوت نيد اشيرق

 هصخش ير الو توصف أ دشاب وهو

 ارمهيقو يردك ن كر اهنم ضقتنس  ةعبقو اريدب نوفا نازا
 ادع كلازتلا نب وصي دئارخأ "تزن أو ىدولوم الاعر' تدابأ
 اري كدا دصق نعراخ دنل -. ..دمم ودع ا نم حيوا

 فينملا مهاربا نيد ىلع ممم نومعزب هباحصأو .دهعوم اولاقف_نويفينحلا نم_مهلئاق لاقف

1 1 

 1 ل ا ا فب

 1 5ك

1 1 



 كلذ ةيسانل مدقت ام اذ نا هذه 2 ابوب دقو٠ .««نيتيلا ريطا م مما !ٌ 3
 رك ذ الا انه ضرغلا سيلو ردب ةصقب ايقلعتا بابلا اذه ىف امان دعأو رابخالاب عضوملا
 وذ الاباتكلا اذه عوضو٠ س ا ذإ اهذلاككب ةوزغلا قايس نود شي رقل هيدبتو سالب |
 ءامهلا نم ٠ مكياع لزني و ىلا هلوق هرك ذ ىلا ضرعتي امث قب ٠٠١ ١ نيطاي ثااو نا
 اوزرحأ دق ود ملا ناك يلووسلا لاق ٠٠ ناطبشاا زجز مكذع بهذيو هب كربطبل ءام
 موضعل بن ا و اوادحأ دق نوهسملا ناكو مهسفن ل بالا اورت>و نيماسملا نود ءاملا
 قالا ىلع , يكنأ نومعزت لاقو مهضعباو أ مل ناطي ا سوو ءاملا ىلا نولصي ال مثو
 نأ الا دعا رظتني اهو ءوضو الب نولمعت ,شاطعمنأ او ءاملا يا مكذوادعأ م 9 دقو
 تا ءامملا هللا لسراف اواش فيك مكيف نود تؤ[ ارق بهذتو يقر شالا معن

 اممف تنبأ تاخبسو الامر تناكو مهمادقال ضرالاثدبلت واوورو اوربا“ أهلا زع
 تناك ىت جا باتلا اوزاحو ممادعأ 2 اوه 6 * ناطيشلا زحر مهنع بعهذو ميم ءادقأ

 ةضيق سو 0 هللا ىلع هللا لوسر ضيق هللا دنع نم + رمصتلاءاجو رافكلا ش ةاعمف ودعلا
 نكلو ت ثيهرذ رتيهرامو ىلاعت هلوق كلذ كسلا عب ,مجنويعالف | مامر وءاخطبلا نم

 قحإإ يداها هللا وى هللا

 1-3 ةباملا لاعلا نيعارأ يفوأا تايلا 8

 4 نينيع لبج ىلع دحأ موب ناطرشلا خارص ناب ىف )
 اودجو ةك٠ يلا نيكرشملا نه اردب رضح نم عجر ادني ناد

 ىلاشيرف فارشا تف ةودناا راد ىف ةلوقو* برح ن: نايتس و هنأ | بدق ىتلا ريعلا
 لات دمم ىلا اشيِج ريملا هذه حرب اور نأ نقدا وبيط نح اولاقو نايفس ىلأ ْ
 تناكو ايهذ تراصف اهوعايف 0-2 كلذ ىلا تاحأ ره لوأ ناو نانو

 مهحابرأ اوضرخأو ملاومأ س'ورريعلا | لحأ ىلا سف رانيد فلأ نيسخو ريعب تت
 - رك قاحسا نبا لاق ا 2 -4] مهارات ىف نو رب اوناكو
 ورشحم هلوق يلا هللا ليبس نغ اودصيل مطاومأ نوقفني اورذك نيذلا نا ىلامتهثلا
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 لئابق نم اهءاطأ نهو اهشيباحاب ردو لك هللا ىلص هللا لوسر برخل شيرق تءدتجاف
 سو هيلع هللا ىلص لا لوقو ىلإ ىوادلا بنكو دعس نبا لاق ٠٠ ةاهت لعأو ةناك
 لاق سابعلا باتكب عيب رلا نب دعس لسو هيلع للا ىل|' هللا لوسر ربخاف هاك 528
 اوناك اذا ىتح هباحصأ نم فلأ ىف ىف سو هيلع هللا سس هللا لوضر جرخو قاحسا نبا

 هللا لوسر يبعنو سانلا ثلثي ىلأ نب هللا دبع هنع لزم خاو ةنيدملا نيب ا

 فال ] ةثالم ىف ىهو شي رف تدرج ةلام عبس ىف وهو لاتقل لسو هيلع هللا ىلص

 : يدقاولا لاقو دحاو سرف نيةدملا ّق سبلو ةقع نبا لاق سرف اتأأم موعمو لدحر

 سرفو هلو هيأع هللا يىلص هللا لوسر سرفذالا ليحل ن. لح مال“ نيم ع نكي

 فيساأ اذه نعي د ند سو هيلع هللا ىلد هللا لو لقو قادما نا لاق ةدرب ىبال

 لوسراي هتحامو لات برع نب كامسةنا>د وبأ م اق مل 8 ميمع كدمات لاعر هيلا ماَق 4

 الحر ةنا>د وأ ناكو هاي هاطعاف همم هذخا - لاق يدا ىف ىجدح هب برْضُن نا 0 هللا

 ناسا لسو هءأع هلل ىلص هللا لوسر 48 نيحو كل را دنع لاتخم ا

 دحاو ريغ ىنندح ماثح نبا لاقو «٠ مويلا اذه لثم يف الإ شا امضغيب ةشمل هما لاف

 ةناجدابأ هاطعأو هتعنف فيسلا تلأس نيح ىسنن فتدجو لاق ماوعلا نب ريب زا ن أ

 راصنالا تلاف ذعار بصعت ءا رح هل ةباصع ا هتعبتأف مد ظ 0 هللاو ِت تاَثف

 الا ادحأ قلبا لمجلامب بصع اذا لوك ناك ازكهو توملا ةباصع ةناجد وبأ جرخأ

 يد سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نود ريع 31 بءصم لئاقو قحسا نا لاق هلق

 ىلا و [سو هيلع هللا يلص هللا لود هنظن ١ وهو ىلا ع نإ "ل ىذلا ناكو لق

 ةيارلا ايو هيلع يلص هللا لوسر ىلمءأ بعصم لق اذ ًادمم تلتق لاتق نش

 ةكنالملا ثترصضغحو بعضا ةروص ُْف كالهءاوالا نحو بع صم لت دهس نبأ لاؤو ايلع

 دق ادم نأ الا ريع نب بعصم لقا يف! خراد خ رصو لاق اهف كبشال ةعزرملا

 اوندي ام يتح ءاوالا باحصأ انبصأنا دعب انيلع وتلا أفكناو انًافكناف ىوارلا لاق لتق
 - نيمزهمم نوكرمشملا فشكنا ءاوالا بادءمأ لاق الذ دعس نبا لاق موقلا ند دحأ هنم

 اوراس ث تح مف حالسلا نوعصا نو4 هما مهعباو ليولاب سعدي مواسأو نوولي ايإ

 ةامرلا قايقلطلاو هناكم ةرشعلا نود زي رف: ىف ريبج نهثلا دبع ةامرلا ريمأ تبثو
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 نه يق نم يلع اوامحو لبج يأ نب ةمركع هعبتو ديلولا نا قوس

 سلب | ىدانونيماملا فومد تدقآلاو رييج نب هللا دبع مهريم اوتو م ةامرلا

 يلد هللا لوسر تيوراغش ريغ يلع نولتقي او راصف نوما لا طاتخاو لق دق ادهم نا

 نه ةباصع هعءم ثدثو رجحلاب ىمرب و اياظش راص يق> هسوأؤ نع ىمرب سو هيلع هللا

 راصنالا نم ةعيسو قيدصلا ركب وبأ مهمف نب رجاوملا نم ةعبس الحر رشع ةهرأ ةياكحإ

 الجر رشع ىنثأ الا لسو بلع هللا ىلع يبنلا عم قد ميراخبلا ىو رو ءاو زجاحت يح
 نيما ملا نم ةداهشلاب مرك أنه هف هللا مر | صيد؛و ءالأب مول ناكو ةحاظ وبأ لأ

 ديم ىنثدحل قاحسا نبا لاق ٠ هإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلا ودعلا صاخ ىت>

 جشو دحأ موب لو هيلع هللا يلص يبنلا ةيعابر ترسمك لاق كلام نب سنأ نع ليواعلا

 اوبضخ موق حامي فيك لوقيو مدلا 0 لعجف هبجو ىلع ليس مدلا لءجف هبجو

 بوت أ < يش مالا ن م كل سال ىلاعث هللا لزئاف مهر نا مهوعد 0 مهب هحو

 نيح سو هيلع هللا ىلص ينلا لوق قاحسانبا رك ذو ٠ 5 مهناف مهبذعإ 1 مهماع

 ا نسحب عضوملا اذه ىف دي اذكه ةيقعلا بزاوه هلتقب خرب, خراصلا مع مع

 هن٠ خرص ىذلا ل لاقيو يلوهسلا لاق ٠هياع مالكلا مدقت دقو ىازلا ناكسأو

 ةزيجلا دنع دب ًاضيأ نانيعو نينيع موب تررفا ناهعل ليق كلذلو نبنبع ليج ناطيشلا

 ل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عقوو ماشه نبالاق رعاشلا نينيعنب دياخفرع هب و

 هللا لوسر ديب بلاط ىلأ نب ىلع ذخأت ماع وبأ لمع يتلا رذحلا نم ةرفح يف بيصأ
 نانس نب كالا, صدو ان ىوتسا ىقح هللا ديبع نب ةحاط هعفرو لو هيلع هللا ىلد

 ىسع نغعو سو هيلع هللا ىلع همد دردزا 3 هبحو نم مذللا كيعس ىنأدلاو يردخلا

 نيةةلحلا يدحأ عزت حارا نب ةديبع ايأنا قيكضلا كب ىأ نع ةثلاع نع ةحلا نبا

 هتيذث تطةسف ىرخالا عزن من هتيث تطةسف سو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر هجو ن٠
 ىلص هللا لوسر فرع 8 ٠ لوأ ناكو قاحسا نبا لق نيتينتلا طقاس ناكف ىرخالا

 نبا ذ6 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لق ساناا لوقو ةعزطا دعب سو هيلع هللا

 العاب تم دانف رثتملا تح نم نارهزب هينيع تفرع لاق كلام نب كرك يعل بابش

 هيلع هلل | ىلص ىلا راشأف !سو هياع هلل ىلمهّللا لوسر اذه او رشب أ نيماسملا رشعماب يفوت
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 مبع* ضومو هب اوضم سو هيلع هللا ىلصهّللا لوسر نوءاملا فرع املف تكسا نا سو

 ىلا اوهمنا الف ةمصلا نب ثراذاو ريب زلاو ةحاطو يلعو رمعو ركب وبأ هعمو بعشأا وح

 هياع هللا ىلص هللا لوسر يلا هب ءاويق سارهلان 0 هتقرد الءىّتح يلع جرح بعشلا ١

 ىلإ بصو مدلاهبجو نع لسغو 4. برشبلو فاعف امير هل لدوو 4. كترشدل 0

 ىننأأ نا ةرئع ىلوه رع دو هلأ 4>و ىهدأن دق دع دعس لوق و*و هسار

 نوما يلصو هتباصا يتلا حارجلا نم ادعاق دحأ موب روظلا ىلص سو هياع هللا ص

 لوسر لاقف ىلباقلا ماعلإ ردب مدعو نا ىدان هبادص هةر داع ألو دو هئاخ

 ةوزغ غ 4 تاق إل دعوم منيو | انما وه 2 اج دا نم لجرأ خو هيلع هللأ يلد شا

 ةدعقلا يذ ىف دعوملا ردبةو زغاماو.ةب وبنلا ةرجحلا نم ةثلاثلا ةنسلا ىف لاوش ىف د لح

 ٠ 0 م ان 5 . :. « 3١ 5 ٠

 3 عمبد يف يلوآلا ثالب يشو ردن تاو غ نع ىرغهلا ةو زغلأ ىو ةعبأرلا ةئسلا يش

 يبنلا ح رسم ىلع راغأ ناكو رباج نب ز ركبلط ةوزغإ فرعتو ةيناثلا ةنسلا ىف لوالا
 يعةئاثلاو ًاضبأ ةيناثلا ةنسلا ىف ناضمر ربشىف ىمظعلا ىهو ةيناثثاو سو هيلع هللا ىلع
 سمعتم ىف ىنملا ىنيدر املا نسحلا وبأ ةمالعلاانخيش كلذ لق ةروك ذملا ىرغصلا

 هنع هللا ىضذر ةريشلا

 همر ىزوملا نب جرفلا وبأ ل٠٠ هدئاكمو ناطيشلا نتف نمرذحتلا ىف( ةفاخ )ل

 عضوو هعفنيام كلذب باتجبا ةوبشلاو يوهلا هيف بكر قلخامل يمدآلا نا لعر هللا
 بنتي و باتجي اف لدعلاب هرما,بداوملاك لقعلا يطعأو هيذابام هب عفديا ب ضنا هيف
 نأ لقاغلا يلعةبجاولاف هبانتجاو هبالتجا ىف فارسالا ىلع هل اضرحم ناطيشلا قاخو

 "0 يو 4 مما لذب دقو مدآ نءز نه هتوادع نابأ دق ىذلا ودعلا اذه نمهزدح ا

 ناطبشلا تاوطخ اوهيذتالو ىلا." لاق هنم رذحلاب هللا ىمأ دقو مدا ىنبلاوحأداسفا ىف

 رقتلا كدعي ناطيشلا ىلاعت لاقو ةيآلا ءاشحفلاو ءوسلاب ؟ىمأي ١ نيبم ودع جل هل هلا

 . مقوي ناناطيشلا ديرب امناىلاعت لاقو ةب آلا مبلضي نأناطيشلادب ربو ىلاعت لاقو ةب د
 ناطيشلا نا ىل اعل لاقو كو م لضم ودع هل 1 ىلا لاقو هلا ءاضغيلاو ةوادملا كني

 يم < يبلا نا دام نب ضايع ثيدحن 5 دع أ مام امال ىورو٠و»٠ اودع هودلاف ودعم كل

 : ا م-هعأنا لمأ لجو زع ير ْن ا هتبطخ يف لاتف موتا د بطخ سو 5 هللا
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 ملك ءاذنح يدايع تقاخ ىلاو لالح ا هتاحت لام لك . اذه ىو >0 مع

 نأ ممنمعأو مهل تالحا ام مهملع تمرحو مهنيد ن ٠ع ملضاف نيطايشلا .هنتأ مهناو

 .مبرع مهنقف ضرالا لهأ ىلا رظن ىلا هللا نا مئاناطلس هب لزنأ 7 ناكر
 انثدح سم نب ىلع ىنثدح دمحأ نب هثلادبع لاقو٠ ٠باتكلا لهأ نم اقبالا بمجعو

 لاقي اناطيش سالبال نا لاقةداتق نع ىداتقلا دي وس انثدح ىرب رجلا نايح انثدح رايس

 تنكاامنا كنود هل لاق قيرطلا اذه ىف مالغلا لخد اذاف ةنس نيمب رأهمجب بقيت هلا.
 ثدحي ناماسنب ديعس تعم” ده نب ركب وبأ لاقو٠ «هنتفاو هيلعباجا اذه لم كمجا
 أهم .لا ناسنا ءاجف هللانود نم دبعت ةرجش تناك لاق نسحلا نغ ةلاْضف نب كرايملا نع

 ناسنا ةروص ىف ناطي_لا هيقلف هلل ايضغ اهعطقيل ءاحف ةرحشلا هذه نعطق أل لاقف

 اهديعت تأ اذا لاق هللا نود نم دبعت ىتلا هذه امقأ نأ أ ديرأ لاق دي رن ام لاتف

 أرهطقتال كل ريخوم مف كلله ناطيشلا هل لاتف اهنعطق ال لاق اهدع نم كرضي اك

 ف رفكلل نأ لاق كاذب 1: نم لاق كتداسو دنع تحبصأ اذا موبلك ناراذيد كلو

 مق اعطتقيل ايضغ مانق اش د_ ع مق حبصأ 3 * هرداسو دنع نيراثيد دجوف جبصأف

 نود نم دبعأ ينلا ةرجشلا هذه عطق ديرأ لاق دير' ام لاتف هتروص ى ناطالإ 4

 ىتح هقنخو ضرالا هب مرا امعطقيا بهذف ليبس كاذ هيلا كلام ثبذك لاق هللا 0

 كت ليبس ىل نكي بي ُّش اسع ةرجلوأ تئحناطيشلا انأ انأ٠ نه ىردنأل اق هلتقي داك ظ

 ْ كاع تطل نب رانيدلل ابضغ تنج املذ اهتكرتف نب رانيدلاب
 هللا لص يبنلاناك + انسفنأ ذوعناف انه ىلا انب مالكلا يمنا اذاو#ةحلاص ةمئاخإل

 هللا ىذر سا.ع نبا ثيدح نه نيديحصلا يف نيسحلاو 0 ذوغي ملسو هيلع

 ةملكب اك ذيعا لوقف نيسحلاو نسما دوعي سو ة لع هلا ىلص هللا لوسر ناكلاق امهمع

 ٌدوعإ مهاربا ناك اذكه لو 3 * ةمال نبع 1 نعف 7 0 3 ةمالا هللأ

 ةمسا لك ىه لاقيو ماوه دحاو ع باطلا [ياذقلا حب ادساو ليغاا

 ناسألا قاتلا كالذ نوكيف ةماهظتل قفاويل ةمال لاق 5 1 2 وعل من

 نيملاعلا بر هلل دملاو نو رض نا بر كب ذوعاو نيطايشلات ازوه نم هللاب ذوهنف

 ليكولا منو هللا انبسحو اريثك املست سو هبحصو هلا ىلعو ٍدمم انديس ىلع هللا ىلحو











 ص

0
0
 

: 
7
“
 

6 
ل1
9]
 
96
26
10
مج
إع
 ع
8 

| 
لا
بل
ال
اا
لا
 ا

5
8
3
1
0
 
1
م
 
3
0
 
1 

0
1
0
0
8
0
 


